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dom: je moet mogelijke medestanders niet zo fel tegen de haren strijken. Los van de constatering
dat dit een kwestie van persoonlijke stijl is, was ik het ook reeds inhoudelijk met deze kritiek niet
eens. Dat had te maken met het gesprek dat ik over de kwestie-Demmink voerde met kamerlid Jan
de Wit waarbij deze zich ronduit onwillig toonde iets met de zaak-Demmink te doen en zelfs om er
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CC: kvvelzen@sp.nl
Onderwerp: Joris Demmink
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Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Hallo Krista,

overheid

Ongeveer een jaar geleden maakte jij je sterk voor het op non-actief stellen van Joris
Demmink. Het lijkt erop dat de aantijgingen en onrust rond Demmink eerder toenemen
dan afnemen. Waarom is de kamer zo stil over de kwestie?
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Wim Dankbaar
From: Velzen van Krista
To: Wim Dankbaar
Sent: Friday, December 12, 2008 11:26 AM
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Bezoekers

Subject: RE: Joris Demmink

Voornamelijk omdat het nu onder de rechter ligt en ik dat even af wil wachten Wim…
vriendelijke groet,
Krista van Velzen
SP Tweede-Kamerlid
postbus 20018
2500 EA Den Haag
070-3183044
lees ook mijn weblog: www.kristavanvelzen.nl
Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 12 december 2008 11:31
Aan: Velzen van Krista
Onderwerp: Re: Joris Demmink

Okay bedankt, maar ligt het nog wel onder de rechter? Het hof heeft toch de aanklacht
niet ontvankelijk verklaard wegens gebrek aan bewijs?
Mvg
Wim
From: Velzen van Krista
To: Wim Dankbaar
Sent: Friday, December 12, 2008 11:33 AM
Subject: RE: Joris Demmink

Hoi Wim,
Voor zover ik weet ligt er wel degelijk nog een aanklacht ter behandeling.
Mocht ik er naast zitten dan hoor ik dat graag van je! Wat ik heb weten te achterhalen
is het volgende:
Het Gerechtshof in Den Haag heeft recentelijk een verzoek (artikel 12) om betreffende
ambtenaar te vervolgen afgewezen. Dit gebeurde voor zover ik kan achterhalen onder
andere omdat het verzoek te ruim was geformuleerd en onvoldoende concreet werd
gemaakt. Daarnaast wordt tegengeworpen dat de eis onterecht is gedaan omdat er
nooit officieel aangifte is gedaan. Adele van der Plas heeft inmiddels gemeld dat er wel
aangifte is gedaan en het Openbaar Ministerie zegt inmiddels een aangifte binnen te
hebben gehad, maar daar inhoudelijk nog geen reactie op te kunnen geven.
Laat me vooral weten hoe het volgens jou zit!
goed weekend,
Krista
From: Wim Dankbaar
To: Velzen van Krista
Sent: Friday, December 12, 2008 1:33 PM
Subject: Re: Joris Demmink

Krista, Heb je het interview met Adele van der Plas al gezien?
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http://www.youtube.com/watch?v=Zrwu6kHkp9U
Toch snap ik iets niet. Jij en Aleid Wolfsen zeiden hier
http://www.youtube.com/watch?v=26h4TLmpe0A&feature=related
dat een topambtenaar niet kan functioneren als hij in opspraak is, en blijft. Wolfsen
voegde eraan toe dat het al helemaal niet kan als er een gerechtelijk onderzoek loopt of
gaat lopen. Ik was het daar eigenlijk volledig mee eens. Nu loopt dat onderzoek er
daadwerkelijk, althans het ene is nog niet verworpen of er rollen alweer aangiftes
binnen. Is het dan niet tijd om je stelling nog eens krachtig te herhalen? Of sta je er niet
meer achter?
Overigens heeft de minister gezegd: Houd eens op met lasterpraatjes, het is gewoon
niet waar.

Mijn standpunt is dat dit niet kan. Het is aan de rechter om daar een uitspraak over te
doen, niet aan hem, en al helemaal niet in zijn hoedanigheid als Minister van Justitie, c.
q. de baas van Demmink. Hij toont daarmee een vooringenomen partijdigheid. Wat is
het standpunt van de SP hierover?
Mvg
Wim
Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 12 december 2008 16:23
Aan: jdewit@Sp.Nl
Onderwerp: Fw: Joris Demmink

Hoi Jan,
Ik had vandaag een email wisseling met Krista. Omdat jij ook kamerlid voor de SP bent,
deel ik hem met jou. ik ben erg ook erg benieuwd naar jouw mening.
Mvg
Wim
From: Wit de J.
To: Wim Dankbaar
Sent: Friday, December 12, 2008 9:47 PM
Subject: RE: Joris Demmink

Mijn mening wijkt niet af van die van Krista.
Gr.
Jan de Wit
From: Wim Dankbaar
To: Wit de J.
Sent: Friday, December 12, 2008 10:02 PM
Subject: Re: Joris Demmink

Dat geloof ik graag, Jan, als Krista’s partijgenoot. Maar wat is die mening? Die heb ik
namelijk nog niet gehoord.
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Mvg.
Wim
Laten we constateren dat het ‘verweer’ (in die termen mogen we inmiddels toch wel spreken bij de
SP als ‘medeschuldige’) dat de zaak thans ‘onder de rechter is’ even schandalig is als
weerzinwekkend nu duidelijk is geworden dat de rechters niet bereid zijn de feiten toch zich te
nemen. Maar hieruit blijkt eens te meer dat de SP niet geinteresseerd is in het oplossen van deze
zaak maar uitsluitend in het van de agenda afvoeren van de zaak-Demmink en zelfs te verhinderen
dat deze de ‘agenda’ ooit zal bereiken. Ook de SP wil daarbij zover gaan vaststaande feiten niet in
ogenschouw te willen nemen. Excact zoals Mao, Castro, Pol Pot en Stalin.
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1.

Observator

14 Dec 2008 om 12:12
De inmiddels ontstane en overduidelijk blijkende terughoudendheid van de SP-mensen, evenals het uitermate
zwakke verweer-bij voorbaat-op-verwijten, wijst m.i. op beïnvloeding van ‘buitenaf’.
Welke (persoonlijke of anderszinse) belangen zijn hier in het geding?
Wie krijgt het voor elkaar om zelfs de altijd zo kritische en op rechtvaardigheid gerichte SP de mond te snoeren?

2.

Bart Bemelmans

14 Dec 2008 om 12:54
Is een ieder die niet naar Kat wil luisteren nu automatisch pedofiel? Zucht.

3.

AIRVD

14 Dec 2008 om 13:18
SP ruikt macht en mocht na de vorige verkiezingen aanschuiven bij de informateur. Weliswaar zijn ze daar
keihard weggeschopt omdat ze niet aan de voorwaarde voldeden voor een machtspartij. Daarvoor moet je
namelijk eerst onderwerpen aan de echte machtshebbers. En daar zijn ze nu mee bezig: onderwerpen en
gehoorzamen. Anders kunnen ze macht vergeten straks.
Desalnietemin is dit niet goed te praten wat ze doen want dit betekent dat er niets over blijft van hun
‘rechtvaardige’ praatjes.
Ook dat salaris systeem is compleet belachelijk. Dat opgehaalde geld moet na aftrek van de kosten weer
verdeeld worden onder opbrengers. Nu wordt het opgehoopt zoals Stalin dat deed. En maffiosi dat doen.

4.

Wim Heitinga

14 Dec 2008 om 13:33
Alle politieke partijen én mainstream media werken mee aan deze smerige doofpot.
Wat de rol van de SP, in deze affaire, laat zien, is dat zij in eerste instantie net zó verontwaardigd en betrokken
waren als de lezers van dit weblog.
Het is mij duidelijk dat er immense druk is uitgeoefend op parlementsleden en media die deze zaak aan de kaak
probeerden te stellen.
Willens en wetens werken zij nu mee aan het in stand houden van deze doofpot.
Ik kan tot geen andere conclusie komen dan dat Demmink de eerste steen, in een lange rij dominostenen,
vertegenwoordigd, hij mag dan ook koste wat kost niet omvallen
Sommige journalisten gaan in het behagen van de macht zelfs een stapje verder, met duivels genoegen zette
zij vele tienduizenden geëngageerde burgers weg als ‘Demmink-haters’ en als een ‘Kruisig hem! Kruisig hem!’
schreeuwende hysterisch menigte, als ware Joris Demmink de heere Jezus Christus himself.

5.

euro999
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14 Dec 2008 om 14:48
Heb enige tijd geleden onderzoek gedaan naar de jaarboeken van de SP. Tja het miljoenenpakhuis van
Dagobert Duck was daar niets bij vergeleken. Tevens bleek dat al die volgzame arme redelijk domme
volksvertegenwoordigers van de SP kritiekloos vele miljoenen op Jomanda achtige wijze overmaakten naar
Rotjeknor zonder ooit eens te kijken waar al die centjes bleven. Ik heb slechts de verkorte jaarboeken ooit
ontvangen en heb nimmer de reguliere boeken ontvangen. Nee onze SP bonzen houden niet van speurneuzen,
en vooral niet wanneer dat het surrogaat socialisme vrij eenvoudig lijkt te worden blootgelegd. Om van het
interne gebrek aan transparantie en gebrek aan democratie bij de partij maar te zwijgen. Nee kom niet met de
echte waarheid want dan is ook links (???) absoluut niet thuis. Het is dan ook een bak ellende daar in de
tweede kamer en ze plegen massaal wanprestatie.

6.

E-bee

14 Dec 2008 om 14:53
Het is hun dagelijkse ritueel om onschuldigen als daders en de schuldigen als slachtoffer weg te zetten. Daar
worden ze voor betaald en geld kent geen politieke kleur.

7.

Verbeet

14 Dec 2008 om 15:08
Wie weet wat de uitspraak is geweest van de Raad voor de Journalistiek in de zaak “Runderkamp papers”?

8.

Maurits

14 Dec 2008 om 15:48
Samen Pedofiel.
Die houwen we er in!!

9.

RuudHarmsen

14 Dec 2008 om 16:56
AIRVD 14 Dec 2008 om 13:18
Niet mee eens, in alle opzichten een onzinbijdrage.

10.

E-bee

14 Dec 2008 om 17:36
Onzinbijdrage is betrekkelijk, geef dus definitie van onzinbijdrage.
Ook “onzinbijdragen”, in the eye of the beholder(.), moeten kunnen.

11.

AIRVD

14 Dec 2008 om 17:38
@RuudHarmsen
Jij vindt het niet onzinnig om alleen te melden dat mijn bijdrage onzin is zonder verdere uitleg of argumentatie?
Hoe zou je jouw bijdrage dan willen omschrijven?

12.

Samantha

14 Dec 2008 om 17:42
Het zou me niks verbazen moest Demminck één dezer een hartaanval krijgen of Jörg Haider achterna rijden…
In belgie werd Lippens ondertussen ook uit de spotlights gehaald, nog net niet op de gebruikelijke manier. Om
de clan te beschermen worden aandachttrekkers met alle mogelijke middelen ‘uitgeschakeld’…
Sam

13.

E-bee

14 Dec 2008 om 17:52
Zeker Samantha, Micha moet goed op de ventielen van zijn riksjah letten!(lol) Toch ben ik benieuwd wat die
clan van pedofiele misbruikers nu nog meer bindt. Naast chantages ook Bohemian Grove,s in de Ardennen?

14.

Dat dan weer wel

14 Dec 2008 om 19:29
In weekkrant Den Haag Centraal van vrijdag 12 december 2008
nummer 83 - te koop bij elke krantenkiosk - een groot interview met Ad Ossendrijver van Arrow Radio waarvan
hieronder een stukje:
‘We hadden van de zomer even een dipje met Adam Curry, maar daar zijn we weer bovenop.
Curry was de nieuwe aanwinst van het deejayteam van Ossendrijver, maar de luisteraar dacht daar anders over.
Het lag niet aan onze inzet. We kregen tienduizenden protesten.
Op evenementen zoals het Arrow Rockfestival en Bospop werd ik bijna gelyncht. Ik heb zo wel gemerkt hoe
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geliefd een radiostation kan zijn’.
En gij geleuft deze uitspraken van Ad Ossendrijver eh…ik bedoel Overdrijver.
Wie gaat deze Pinoccio-actie uitzoeken?

15.

Blogsom

14 Dec 2008 om 19:40
Behalve dat SP de “ongewensde” reactie verwijderd, heb ik alsnog iets kunnen traceren; let wel op dat je
persoonlijk een onderzoek moet verrichten. Om zelf de info te verzamelen over deze professor moet je vrienden
hebben bij een universiteit die hem de duer heeft gewezen o.a. uva. Maar ook al was hij geen prof. meer,
mocht hij op de sp weblog als gewaardeerde persoonlijkheid zijn mening wentileren.
Lees hier vooral een verwijzing van bijdrage @13 en @35. Dan begrijp je dat ze zelf niet zo nouw nemen
luisteren naar een bepaalde moraal.
Indien verwijzingen tever gingen, werden ze ook verwijderd.
Ga eens na waarom hij in opspraak was.
http://www.janmarijnissen.nl/2004/08/28/column-david-pinto/

16.

Juriste

14 Dec 2008 om 21:10
Mr. Jan de Wit werd geboren op 10 mei 1945 in Zevenbergen. Na het gymnasium in Roosendaal ging hij
rechten studeren in Tilburg. Daarna trok hij naar Heerlen om sociaal advocaat te worden, en dat is hij 25 jaar
gebleven.“Ik ging de politiek in, omdat ik als advocaat zag dat regels soms onrechtvaardig uitpakten. In
ontslagzaken bijvoorbeeld zag je vaak dat de rechter zich verschuilde achter de regels. Dat gaf mij wel een
knauw in het vertrouwen in de rechterlijke macht. Als politicus wilde ik proberen de regels te
veranderen.” (Bron: www.SP.nl)
Jan de Wit werkte als advocaat in Heerlen en dus is hij bij voorbaat al niet degene, die Micha moet aanspreken.
De Zuid-Limburgse vriendenrepubliek is een gesloten wereld, ver van Den Haag.
Ik weet uit eigen ervaring op welke wijze Zuid-Limburg werkt: Mensen worden hier gewoon geestelijk gestoord
verklaard en in een isoleercel opgesloten, ook al hebben ze een goede baan en een fijn leven. Hun kinderen
worden gewoon nietsvermoedend uit de klas gehaald door een medewerkster Bureau Jeugdzorg, zonder
tussenkomst van een rechter. De ouders hebben daarover niets te zeggen en dit gebeurt ook buiten medeweten
van de ouders. Dit is normale praktijk in Zuid-Limburg. Toevallig kwam ik hier achter, omdat ik dit zwart op wit
zie staan in een dossier. De Volkskrant redactie werd onder druk gezet om mij te bannen, want ze zijn
doodsbang dat ik documenten ga scannen en online ga zetten. Ik beschik over zoveel belastende informatie,
dat het bij de Volkskrant redactie klachten regende volgens een email van de redactie. Personen zouden door
mij in hun natuurlijke levenssfeer geschaad worden, schreef de Volkskrantredactie. Maar ik schreef over
mensen in de uitoefening van hun functies. Ik kwam er pas nu achter dat het mogelijk pedo-netwerken betreft,
want dat kwam niet in mij op. Achteraf vallen de puzzelstukjes op z’n plaats. Ik kan 2 psychiaters noemen die
aan deze praktijken meedoen en 1 jongen op het oog hadden. Hun plan mislukte.
Dus Jan de Wit zal beslist zijn handen hier niet aan willen branden, want dan ligt hij er uit in Zuid-Limburg bij
de hooggeplaatste figuren, die pedo-netwerken gebruiken.

17.

RuudHarmsen

14 Dec 2008 om 22:14
De politiek heeft ALTIJD een smoes bij de hand om niets tegen misstanden op justitiegebied te hoeven doen,
kijk maar:
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2071105.htm

18.

Verbeet

16 Dec 2008 om 16:50
Kan de Nationale Ombudsman niet een onderzoek instellen naar deze “dienaar” van een niet onbelangrijke
overheidsdienst?

19.

tess

28 Dec 2008 om 13:46
http://www.blog.ronvanzeeland.nl/we-worden-vergiftigd

20.

tess

28 Dec 2008 om 13:50
Met name ook comment 22 van Ad van Rooij lezen, wat een klokkenluider zoal kan overkomen in 20 jaar tijd.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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Vandaag dan eindelijk contact met de voormalig super-PG Arthur Docters van

Leeuwen over Joris Demmink. De webmaster beschikte over het prive-nummer van

Klokkenluidermenu

Docters vanuit eerdere contacten; daarom was er voor het voormalig juridisch staatskanon geen

Recente Berichten

ontkomen aan. We hebben Docters wel twintig keer opgebeld tot zijn vrouw er gek van werd. Het
dossier Demmink-2 geeft duidelijk aan dat Docters -het kan ook moeilijk anders vanuit zijn functies
als hoofd van de BVD en baas van het OM (1989-1998)- zich intensief heeft bemoeid met de
kolderieke strapatsen rond de pedofiele topambtenaar. Docters van Leeuwen nu: “Mij is niets ten
nadele van de heer Demmink bekend. Ik heb niets ten nadele van Demmink vernomen. noch tijdens
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1.

pedorechter

●

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?
●

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

15 Dec 2008 om 22:08
Interessant materiaal op: http://www.defensieforum.nl/Forum/compromitterend_materiaal-t3602.0.html
Met name deze passage:
Het aspect van Teeven – Korthals – Kok – Docters van Leeuwen
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Docters: “We zien elkaar wel bij de rechter!” at Klokkenluideronline
Tijdens de vroege negentiger jaren, toen Dhr. Docters van Leeuwen in dienst was als directeur van de BVD (nu
AIVD), was ex-premier Kok in alle opzichten een BVD-werknemer, die werkte of faciliteerde in operatieve
aspecten van de Nederlandse tak van de eerder genoemde gesanctioneerde drugs/wapens lijn. In de context
van deze rol faciliteerde Dhr. Kok niet alleen voor de BVD, maar ook voor verscheidene buitenlandse
inlichtingendiensten waaronder de CIA, de DEA en indirect de Syrische Inlichtingendienst via Monzer al Kassar.
In 1993 nadat de IRT-affaire onder de publieke aandacht kwam, ging Dhr. Kok door met zijn diensten en zijn
actieve betrokkenheid met de IRT-doofpot.
In 1995 werd een deal gesloten tussen Dhr. Kok en Dhr. Teeven, waarbij Teeven informatie zou verstrekken
over toekomstige drugs/wapens-deals in corruptiezaken. In werkelijkheid werd een as gecreëerd, die zowel de
onverstoorde operatie van gesanctioneerde lijnen mogelijk maakte, als de mogelijkheid om mogelijke lekken en
tegenstand van leden van het Nederlandse politieke en legale systeem te beheersen. In de lente van 1999
maakte en overhandigde Dhr. Teeven aan het College van Procureurs-Generaal en de minister van Justitie,
toendertijd Dhr. Korthals, een lijst met 80 namen van Nederlandse politici, rechters en hoge ambtenaren, die in
chantabele positie verkeerden. De lijst bevatte informatie van sexuele exploitatie van minderjaringen tot
corruptie en misbruik van macht. Belangrijk is dat deze lijst de garantie leverde dat wat verborgen diende te
blijven ook verborgen bleef. Als toevoeging aan deze lijst, die tot op de dag vandaag in handen is van Dhr.
Teeven, vormde dit de basis voor de Nederlandse samenzwering om operationeel te blijven.
In december van 1999 beweerde Minister Korthals na een onderzoek naar de beschuldigingen in het Teeven
Dossier, dat geen sluitend bewijs kon worden gevonden voor zowel het risico van chantage of corruptie. In
werkelijkheid werd Dhr. Korthals, zoals hij dat in feite al lange tijd geweest is, een mede-samenzweerder in de
Kok/Teeven/van Leeuwen/CIA/BVD/CID as.
Waar het algemeen aangenomen wordt dat het hoofddoel van deze as (zonder de CIA, die nooit wordt genoemd
in deze context) het minimaliseren was van de schade die teweeg gebracht werd door het voor een deel
onthullen van de IRT en het veiligheidshalve binnenhouden van de hele zaak binnen het criminele circuit in
plaats van in het grotere plaatje van de door de CIA geopereerde lijn. Maar Dhr. Van Traa bewees hieraan geen
gehoor te willen geven en ondervond de consequenties.
Een belangrijke kant van het geheel was dat, grotendeels door de pogingen van Dhr. Docters van Leeuwen, de
Surinaamse mede-samenzweerder Dhr. Bouterse gedumpt werd en veranderd werd in een internationale
crimineel om te worden terechtgesteld in Nederland voor onder andere zijn rol in het gedeelde drugs/wapens
schandaal. Als gevolg werd Dhr. Bouterse het geofferde schaap voor de zonden van de uitvoerders in de
Nederlandse tak.
Het zal duidelijk zijn voor zelfs de burger die het meeste vertrouwen heeft, dat met de combinatie van een
Nederlands geheim team en het Teeven-Dossier ideale omstandigheden zijn gecreëerd voor het vormen van
een blok tegen controle en een klimaat waarin doofpotten gemakkelijk te handhaven zijn, door middel van
chantage van afvalligen.

2.

Wim Heitinga

15 Dec 2008 om 23:32
Goh! Indrukwekkend Docters, dat gedreig met ‘de rechter’.
Alsof jij, als voormalig hoofd van de BVD, niet op de hoogte was/bent van deze vermeende misdaden.
De arrogantie waarmee Docters van Leeuwen de 3 aangiftes wegwuift ‘Iedereen kan aangifte doen’ doet mij het
ergste vermoeden over het ‘netwerk Joris Demmink’.

3.

E-bee

15 Dec 2008 om 23:42
Mustafa Y., Baybasin en Frank L. zijn niet zomaar iedereen.

4.

Micha Kat

16 Dec 2008 om 09:20
Zelf vond ik het interessant dat Docters specifiek sprak over de afwezigheid van ‘foto’s’ die de schuld van
Demmink zouden kunnen aantonen. Dit geeft toch wel aan dat hij daarmee impliciet toegeeft dat er wel allerlei
ander -minder direct overtuigend-bewijs bestaat.
Het is bovendien een enorm domme opmerking. Waren er foto’s van Samir A. dat hij bezig was een bom in
elkaar te knutselen? Van Lucia de B. terwijl ze bezig was baby’s te vermoorden? Van Ernst L. dat hij de weduweWittenberg aan het doodsteken was? Aan deze ‘noodargumentatie’ van Docters kun je zien dat hij in feite weet
dat Demmink schuldig is.
Docters in al zijn stompzinnige arrogantie vergeet dat we dergelijke leugens gewoon niet meer slikken. Doei
Docters!

5.

Observator

16 Dec 2008 om 09:36
En dan nóg maar eens de vraag wie er zo machtig is, of machtig zijn, dat Demmink geen onderzoek ‘krijgt’, en
dat men zo onintelligent en ongeloofwaardig reageert op vragen dienaangaande. Laat staan dat men Demmink
een eerlijk proces ‘gunt’ wanneer dat onderzoek bepaalde feiten zou aantonen.
Het blíjft ook opmerkelijk dat er uit geen enkele hoek een proces wordt aangespannen tegen mensen die
beschuldigingen aan Demminks adres uiten. Waardoor hij meer en meer in opspraak komt. Het duidt er m.i.
toch heus op dat Demmink het deksel van een forse beerput is.
En wat iemand hier ergens anders al met zoveel woorden schreef: Als Demmink valt, wie gaan er dan nog
meer?

6.

Rudolf Paul

16 Dec 2008 om 10:24
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Docters: “We zien elkaar wel bij de rechter!” at Klokkenluideronline
@ pedorechter
Quote:”Dhr. Teeven aan het College van Procureurs-Generaal en de minister van Justitie, toendertijd Dhr.
Korthals, een lijst met 80 namen van Nederlandse politici, rechters en hoge ambtenaren, die in chantabele
positie verkeerden.”
Tachtig namen van chantabele lieden?
Ik dacht dat Fred Teven een shortlist had van 22 namen - heb ik ergens gelezen, geloof ik.
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/142327

7.

johnmans

16 Dec 2008 om 11:10
Hallo Micha, heb jij een idee waarom bijv. Geenstijl hier geen aandacht aan besteedt? Die zijn normaal niet vies
van dit soort affaires. Vond alleen een jaar geleden één berichtje nav de Kamervragen. (http://www.geenstijl.nl/
mt/archieven/2007/05/topambtenaar_vuistdiep_in_eige.html)
En nog een vraag: jouw strategie is een directe en confronterende. Vinden veel mensen niet prettig, maar het is
wel lekker helder voor wie het (online) volgt. Maar de confrontatie met Demmink zelf, heb je die ook gezocht?
Is zoiets te doen? Kun je geen list verzinnen? Zoals bijv. Peter R. afgelopen zondag m.i. heel knap knap deed
bij die pedo-voetbaljeugdleider.

8.

Rudolf Paul

16 Dec 2008 om 11:40
Jabba the Hutt
http://images.google.co.uk/images?hl=en&q=jabba the hutt&btnG=Search Images&gbv=2

9.

AIRVD

16 Dec 2008 om 11:42
Vond het al vreemd dat je zijn naam noemde in vorig artikel. De man moet natuurlijk van al die zieke
praktijken op de hoogte zijn als voormalig hoofd BVD. En Docters moet er zelf ook wat van kunnen. Ik schat
hem niet in als pedofiel maar een bezoeker van prostituees (lees slachtoffers van vrouwenhandel,
vrouwenslavernij) is hij zeer zeker.

10.

AIRVD

16 Dec 2008 om 11:51
Zeker weten doe ik het trouwens niet. Maar ik acht de kans zeer groot dat Docters ook gebruikt maakt van het
netwerk van vrouwenslaven.

11.

Juriste

16 Dec 2008 om 12:07
Een plaatje met de tekst “See you in court” hangt bij mr Moszkowicz in Maastricht op zijn kamer, dus dat is
gebruikelijke taal in de juridische wereld.
Wat ik wel een goed teken vind is dat Doctors serieus ingaat op de vragen van de webmaster en hem te woord
staat en niet meteen zegt:”Geen commentaar”.
Geen rechstreeks bewijs, zegt Doctors. Iedereen kan aangifte doen.
Dat klopt. Ik kreeg zelf een valse aangifte tegen mij en de Officier van Justitie dagvaardde mij zonder bewijs en
trok de dagvaarding in, op de dag voor de zitting.
De Officier van Justitie dagvaardde mij voor het feit dat ik mijn zoon naar een Belgische school bracht. Mijn
zoon ging naar 3 VWO in Belgie en ik werd gedagvaard door de Officier van Justitie. Ze konden niets tegen mij
vinden, dus bedachten zij dat. Een paar mensen wilden mijn destijds 14-jarige zoon bij mij weghalen (voor het
pedo-netwerk???) en ik werd van mijn vrijheid beroofd en mocht niet met een advocaat spreken. Over mij werd
verzonnen dat ik suicidaal zou zijn (maar ik was nimmer suicidaal geweest). Mijn zoon werd door Jeugdzorg uit
de klas gehaald tijdens mijn vrijheidsberoving, waarbij ik niemand mocht inlichten en beslist mijn advocaat niet
mocht spreken. Het mislukte, omdat de school mijn zoon steunde en hem niet naar pedo-netwerken zou laten
gaan. Toen Jeugdzorg verklaarde bij de school dat ik was opgesloten, werd ik meteen in vrijheid gesteld, want
zij kon geen steun vinden om mijn zoon in pedo-netwerken te plaatsen. De valse dagvaarding tegen mij werd
later ingetrokken. Dagvaarding op basis van leugens is best mogelijk, in Maastricht kan dat wel.
Misschien kan met mijn aanwijzingen een spoor gevonden worden naar de pedo-netwerken.

12.

groot

16 Dec 2008 om 12:23
Juriste,
Een van de meest schokkende en walgelijkste verhalen van deze site.
Misschien omdat jouw verhaal nog net in het hoofd past. De meeste verhalen hier kan ik alleen abstract
bevatten.
Succes. Sterkte.

13.

RuudHarmsen
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===
Hallo Micha, heb jij een idee waarom bijv. Geenstijl hier geen aandacht aan besteedt?
/===
Ben Micha niet, maar antwoord toch:
Omdat GeenStijl van de Telegraaf is, en die durft niet meer, kennelijk een oekaze om dit onderwerp door te
zwijgen.
Ondertussen zijn ze uit de Raad voor de Journalistiek gestapt (kwist niet dat dat kon?) zou dat schelen?

14.

E-bee

16 Dec 2008 om 14:39
Demmink is niet piep meer, gaf regelmatig feestjes, bezocht gelegenheden en locaties, op zoek naar vertier en
zeer actief. Verder was hij niet altijd op de positie waar hij zich nu bevindt en zal ondertussen heel wat mensen
hebben leren kennen in deze kringen. Het lijkt mij dat hij door kennis een zodanige machtspositie heeft
opgebouwd waarbij hij bijna in de top van de pyramide zit. Bijna, omdat ik aanneem dat hij zelf ook chantabel
moet zijn.(normaal gesproken, alleen al met wat er nu bekend is) Wellicht dat destijds de situatie ontstond dat
men hem weg wilde en dacht daar de middelen voor te hebben ook, maar dat het niet meer ging omdat het
materiaal waarmee hij hun chanteerde nog gruwelijker was. En als je dan kan schermen met een lijst van min.
80 NL politici, rechters, juristen en hoge ambtenaren(en ik ken nog een heel stel lage ambtenaren op
stadsdeelniveau en daarboven) dan schiet dat lekkerder op dan met zijn allen tegen 1. Geeft wel eventjes aan
dat er een sluipend facistoide systeem is wat ons regeert door machtsmisbruik. En dan rijzen er meteen weer
andere vragen.

15.

Rudolf Paul

16 Dec 2008 om 15:33
@ E-bee
Quote: ‘…omdat het materiaal waarmee hij hun chanteerde nog gruwelijker was.’
Dit bijvoorbeeld?
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/134897

16.

E-bee

16 Dec 2008 om 16:16
Rudof Paul
It crossed my mind want er is genoeg maar er zijn regeringsleden, justitiemedewerkers, allerlei ambtenaren en
politici nodig voor een “werkbare” situatie en daar heb je tegenwoordig chantabele personen op de belangrijkste
sleutelposities voor nodig. Met de SG vrijwel bovenaan.

17.

Verbeet

16 Dec 2008 om 16:48
Ik heb 1 december 2008 aan alle kamerleden een email gestuurd. Dit is de eerste en enige inhoudelijk reactie
die ik (na 2 weken dus) heb ontvangen. Met name de suggestie om de Nationale Ombudsman hierbij in te
schakelen vind ik eigenlijk wel een goei.
Micha, hoe denk jij het inschakelen van de Nationale Ombudsman?
Hartelijk dank voor uw e-mail die wij in goede orde hebben ontvangen.
Wij stellen het zeer op prijs dat u de moeite heeft genomen ons te
schrijven. Voor GroenLinks zijn vragen en opmerkingen uit de samenleving heel belangrijk.
Uw e-mail heb ik met veel aandacht gelezen. Uw standpunt is helder. Wij waarderen het dat u de moeite heeft
genomen ons hierop te attenderen.
Tot mijn grote spijt moet ik u mededelen dat wij hier machteloos staan, GroenLinks heeft als politieke partij niet
de bevoegdheid en de kundigheid om u inhoudelijk van dienst te kunnen zijn. Indien u niet tevreden bent over
het functioneren van Joris Demmink, dan kunt u aangifte doen tegen Joris Demmink bij de politie. Daarnaast
kunt u bij de Nationale ombudsman terecht, zij behandelen klachten over bijna alleoverheidsinstanties.
Tot slot willen wij u nog laten weten dat GroenLinks zich uiteraard
blijft inzetten voor meer duurzaamheid, rechtvaardigheid, openheid en solidariteit in de samenleving.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

18.

RuudHarmsen

16 Dec 2008 om 19:32
===
Met name de suggestie om de Nationale Ombudsman hierbij in te schakelen vind ik eigenlijk wel een goei.
/===
Dat is vergelijkbare kwesties al tig keer geprobeerd, en het is volstrekt kansloos. Ofwel je mag alleen iets
indienen als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput, en als dat het geval is, is er niets meer aan te doen, of zo.
Een smoes vinden ze altijd. De Ombudsman brandt zich niet aan zulke zaken.
Maar probeer het gerust, mijn zegen heb je. Maar ik voorspel dat je niet eens antwooord krijgt.
Er _is_ geen recht in Nederland. Waar je je ook toe wendt.

19.

RuudHarmsen
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Groen Links schreef:
===
Tot mijn grote spijt moet ik u mededelen dat wij hier machteloos staan, GroenLinks heeft als politieke partij niet
de bevoegdheid en de kundigheid om u inhoudelijk van dienst te kunnen zijn.
/===
Dit is volstrekt in tegenspraak met elke basiskennis van staatsrecht. De Tweede Kamer der Staaten Generaal
heeft nota bene als hoofdtaak het controleren van de regering. De andere is die van mede-wetgever, samen
met de regering.
Dat een Kamerlid (of fractiemedewerker namens de Kamerleden) van Groen Links zich zo durft uit te laten, vind
ik echt een hele grote schande.
Weer een partij die de kiezers bij de volgende verkiezingen NIET meer in de Kamer moeten laten terugkeren.
Afserveren die lui.
Zie ook:
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2080815g.htm

20.

RuudHarmsen

16 Dec 2008 om 19:39
Doet ook denken aan Balkenende, die zichzelf eveneens volkomen machteloos verklaarde:
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2071011b.htm

21.

RuudHarmsen

16 Dec 2008 om 19:45
Groen Links:
===
Tot slot willen wij u nog laten weten dat GroenLinks zich uiteraard
blijft inzetten voor meer duurzaamheid, rechtvaardigheid, openheid en solidariteit in de samenleving.
/===
Kots en braak. Hoe durven ze met zulke slappen lulpraat aan te komen! En ondertussen _NIKS_ doen.
Het gaat hier overigens om een standaardzinnetje, kijk maar:
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2070420.htm#GroenLinks
===
Verder alleen wat propgandistische verwijzingen naar de geweldige maatschappelijke doelstellingen van
GroenLinks: meer duurzaamheid, rechtvaardigheid, openheid en solidariteit in de samenleving.
/===
Letterlijk overgenomen uit de mail die ik jaren geleden kreeg (om precies te zijn: Tue, 13 Mar 2007 14:19:14
0100 (CET))

22.

clark007

16 Dec 2008 om 19:48
Corruptie en vriendjespolitiek bah bah bah, het keiharde bewijs voor corruptie van de grote jongens heb ik nu
gezien op de site van www.michelkraay.nl kijk zelf maar eens!!!

23.

RuudHarmsen

16 Dec 2008 om 19:50
Dit was de body van die e-mail van Groen Links:
===
Hartelijk dank voor uw e-mail van 1 maart 2007 die wij in goede orde hebben ontvangen. Wij stellen het zeer
op prijs dat u de moeite heeft
genomen ons te schrijven. Voor GroenLinks zijn vragen en opmerkingen uit de samenleving heel belangrijk.
De hoeveelheid reacties die wij ontvangen maakt het helaas niet altijd mogelijk om op elke brief persoonlijk en
inhoudelijk in te gaan. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft.
U kunt er echter wel van op aan dat uw opmerkingen ter harte zijn
genomen door onze fractie. De door u geschetste kwestie zullen wij waar mogelijk - in het politieke debat met de regering aan de orde
stellen.
Tot slot willen wij u nog laten weten dat GroenLinks zich uiteraard
blijft inzetten voor meer duurzaamheid, rechtvaardigheid, openheid en
solidariteit in de samenleving.
/===
Zie je de letterlijk gelijke zinnetjes? Ze doen zulke correspondentie af met standaardbouwstenen. Ze nemen de
aan de orde gestelde kwestie zelf helemaal niet serieus. Waarschijnlijk lezen ze de berichten niet eens. Soms
vergissen ze zich en sturen ze de verkeerde bouwstenen, zodat het echt een onzinantwoord wordt. Dit maakte
ik met het CDA vaak mee.
Dit gaat bij alle politieke partijen zo. Ze willen niks van het volk weten. Ze luisteren domweg niet. Ze doen
gewoon wat ze zelf willen, en dat is dus hardnekkig: helemaal niets.
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Dit zijn nu onze “volksvertegenwoordigers”. Dat je ‘t effe weet.

24.

RuudHarmsen

16 Dec 2008 om 19:59
Rudolf Paul:
===
Dit bijvoorbeeld?
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/134897
/===
Als je bijvoorbeeld de vreemde gang van zaken ziet, in mijn contact met de PvdA, zou je het wel gaan denken.
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2080815a.htm
Mei Li Vos die eerst zo leuk spontaan reageerde, maar daarna volkomen dichtsloeg. Hoe verloopt zoiets, vraag
ik me af?
Ze informeert bij het collega-Kamerlid dat over justitiezaken gaat, die overlegt met de fractievoorzitter, en dan
komt de oekaze? “Niet op in gaan, doen wij niks aan”?
Want die fractievoorzitter is via de “commissie stiekem” ingeseind, dat dit het terrein van de AIVD is. Of “heeft
met het Koningshuis te maken, exclusief een zaak van de minister-president”. En dat de Kamer zich hier niet,
en al helemaal niet in openbaar, mee mag bezig houden.
Ik weet het niet. Misschien beeld ik me wat in. Maar ik kan het anders niet verklaren.

25.

tess

16 Dec 2008 om 20:03
En toch is het de moeite waard om de ombudsman hierover te berichten.

26.

tess

16 Dec 2008 om 20:05
Immers de bal moet blijven rollen.

27.

E-bee

16 Dec 2008 om 20:47
De laatste keer dat ik de Ombudsman aanschreef betrof het voyerende politiemedewerkers met toezichtcamera,
s, beveiligingspersoneel met een strafblad in Oost van een daar al jaren opererend “beveiligingsbedrijf” zonder
enige vergunning, wat voor Zeeburg werkte en waar het personeel strippokerde, zwart werkte en tegelijkertijd
werd gesubsidieerd door de gemeente. Intern moest je bestrijden waar je buiten tegen moest optreden. En de
arbeidsinspectie die het wel prima vond … Werd niets aan gedaan, de Ombudsman is al niet opgewassen tegen
Job Cohen dus al helemaal geen partij voor Demmink. Van het volgende “beveiligings” bedrijf hierna, waar een
van de directeuren ook al tig jaar een veroordeling en strafblad had en wat ook voor de gemeente, politie en
Justitie zelf werkt, en waarvan ik de bewijzen schriftelijk kan overleggen betreffende fraude, oplichting en
valsheid in geschrifte, kreeg ik al op voorhand van Justitie bericht dat aangifte niet in behandeling zou worden
genomen nochthans ben ik direct belanghebbende, evenals de vele(.)over een periode van tijd opgelichte
collega,s. Maar ik wil alleen mijn geld terug waarvoor ik ben opgelicht! Wat stelt die BIBOB dan nog voor. En ik
hou mijn mond ook niet tot het geregeld is, Job Cohen, Politie Amsterdam Amstelland, SAOA en TSAP. Men kan
wel denken nog in een rechtstaat te leven maar het is ronduit facistoide als je ziet wat ze allemaal in het werk
stellen om onder het betalen van ronduit gestolen geld uit te komen. Tot inbraken op je computer toe. De
Ombudsman inschakelen lijkt me dus niet zinvol, Demmink heeft wel machtiger personen onder controle.

28.

RuudHarmsen

16 Dec 2008 om 21:49
Toch aankaarten bij de Ombudsman, inderdaad, al was het maar om later te kunnen bewijzen welke personen
en instanties, als al die doofpotten ooit wel open gaan, in 2150 of zo, allemaal niets gedaan hebben en zich
hebben laten intimideren.
Doe het niet voor ons, niet voor onze generatie, doe het voor de historici van anderhalve eeuw verder. Dat die
documenten in elk geval in de archieven zitten!

29.

ethereal

17 Dec 2008 om 21:03
Als jeugdzorg het al presteert om jaren aan medische gegeven te laten verdwijnen.
heb ik niet de indruk dat deze heren er minder moeite mee hebben om archieven ter grote van het
rijksmuseum tot brandhout te verklaren.
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niemand. Dan haalt FB een truc uit: hij barst in huilen uit en roept ‘Dat is mijn vader! Hij is van huis
weggelopen omdat hij homo is! Hij denkt dat wij hem niet meer willen maar we houden juist veel van
hem!’ De portier is ontroerd en geeft toe de man van de foto te herkennen. Hij komt vaak in de
Pinokkio: ‘Ja, die man kennen we wel. Hij komt hier met een dienstauto van de ambassade.‘
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zeiden: noem de naam van JD niet. Hij werd dus Pieter-Jan. Libor Cverlik werd Pavel Cuk. De
advocaten zeiden: ja, zo kunnen jullie het publiceren. Het is een verhaal van groot belang. GK wilde
liever uitstellen en nieuwe leads uitzoeken over kindermisbruik door JD in andere landen.
Voor de verhalen is gesproken met tenminste 18 bezoekers van het AF-plantsoen. Drie daarvan
kenden JD bij naam. Tevens zouden verloren papieren van JD in het plantsoen zijn aangetroffen. Ook
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krijgt als klap op de vuurpijl nog eens bevestiging van een oud-minister, H. Nawijn. Het was een
behoorlijk duur verhaal geworden en Panorama wilde nu snel publiceren. De advocaten van Stibbe

Accountancy (29)
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ook die bevestigt het vermoeden dat de verhalen over JD kunnen kloppen: op het ministerie doen
deze verhalen al jaren de ronde, JD zou daarbij kantje boord binnen de wettelijke normen blijven. FB

●
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Panorama schakelt zijn advocaten in. FH, FB en HK willen wederhoor toepassen,

maar de advocaten van Stibbe [E. Polak en K. Stopetie] zeggen: niet doen, want dan
krijg je per omgaande een publikatieverbod. HK zoekt contact met een voormalig staatssecretaris,
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‘hoofd van de chauffeursdiensten van het Ministerie van Justitie’. Hij wilde het beeld van JD
‘corrigeren’. Door de stress vlak voor de deadline werd verder niet op deze man ingegaan.
Panorama had een deal met NOVA en SBS6 inzake voorpubliciteit. Op dinsdag 7 oktober 2003 toonde
SBS6 op TV een foto van JD. Deze foto wordt herkend door jongens-prostitue Frank L. (FL) die direct

Test uw klokkenluiderkennis!

contact zoekt met GK. Bij NOVA kent een eindredacteur JD en de verhalen rond de man persoonlijk.

logoquizzed.gif
Direct blijkt dat FL een sensationeel verhaal heeft en alles wat die week in Panorama en GK zou
verschijnen kan bevestigen en zelf aanscherpen. Op 8 oktober gaat FB naar Venray om met FL te
spreken. Die avond belt hij HK wat ik nu allemaal heb gehoord… dat moet ik je vertellen! Rond
middernacht doet hij verslag aan HK.
De verklaringen van FL lijken ‘te mooi om waar te zijn’. Is hij op ons afgestuurd? De nummers van
Panorama en GK lagen nog niet in de winkels. Op 9 oktober spreekt ook HK met FL. HK wordt opniew
benaderd door ‘Bakker’ van Justitie: jullie gaan dus publiceren. Maar ik wil u toch een heel ander
beeld schetsen van JD. Het verhaal van FL aan HK blijkt consistent met dat aan FB. HK spreekt met
FL over een aangifte tegen JD. Dat wilde FL niet. Hij wil zijn verhaal ook niet laten vastleggen bij een
notaris. Hij vertrouwt alleen Peter R. de Vries. GK belt met SBS6. Peter R. is niet te bereiken, maar
een redactrice zegt een cameraploeg te zullen sturen om FL te interviewen. FL wil ook Rob van Gijzel
wel als vertrouwensman. Die avond wordt het hele verhaal opniew verteld bij Van Gijzel thuis. Zijn
vrouw Irene heeft bij Justitie gewerkt, vrij dicht bij JD, en kent de verhalen die over hem rondgaan.
Bij Van Gijzel thuis blijkt dat FL beschikt over het 06-nummer van JD. Van Gijzel maakt zich hard
voor aangifte, HK twijfelde ‘aan sommige delen’ van zijn verhaal: het is een beschadigde jongen,
onderdelen van zijn verhaal zijn wellicht ingekleurd.
De redactie van GK staat in die dagen in hecht contact met Willem Oltmans (WO) voor wie het zijn
weblog verzorgt. WO kende ex-ambassadeur Heineman te Praag. Dat is een pederast riep hij. WO zat
‘bovenop’ het verhaal over JD, was toen al ziek, maar ‘als zijn dagboeken over die periode uitkomen,
kunnen nog vele nieuwe smeuige onthullingen worden verwacht’. Ook WO maakte zich sterk voor de
aangifte van FL. Mede op aanraden van Van Gijzel wordt contact gelegd met de heer Jose van de
politie Eindhoven. HK spreekt met Jose.
Inmiddels liggen de bladen in de winkels, 10 oktober. HK – op reportage op Malta - wordt weer
gebeld door ‘Bakker’ van Justitie: we hebben het gelezen, iedereen weet dat het over JD gaat, maar
mag ik u ontmoeten? Ik moet morgen in Oirschot zijn om mijn caravan in de winterstalling te zetten.
Laten we elkaar daar ontmoeten tegenover de kerk in cafe de Kroon. Als HK – terug in Nederland hem ziet komen aanrijden, constateert hij dat zijn auto geen trekhaak heeft. ‘Bakker’ presenteert zich
als een ‘goede vriend’ van JD: u moest eens met hem kennis maken. Rob van Gijzel vreest dat die
Bakker ‘een vies spelletje’ speelt en meent dat HK niet met hem had moeten gaan praten.
Einde deel 2
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1.

victor

27 Nov 2008 om 02:27
Micha, je schrijft het als goed journalist waarschijnlijk allemaal zo maar op en over uit het materiaal wat je
wordt aangereikt. Ik vind het echt een prestatie van jewelste. Multatuli zei; “het was me niet te doen om goed
te schryven.Ik wilde zoo schryven dat het gehoord werd”. Dat lukt jou. Dank namens al de bezoekers van deze
site, als ik zoo vry mag zyn.
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2.

censuur

27 Nov 2008 om 11:28
is het dagboek van Willem Oltmans, met de “nieuwe smeuige onthullingen” al gepubliceerd?

3.

Observator

27 Nov 2008 om 13:46
Zo vrij mag je wat mij betreft zijn, Victor, (27/11 02:27).
Micha mag best eens een hart onder het riem gestoken krijgen.

4.

RuudHarmsen

27 Nov 2008 om 14:32
Ook ik bewonder Micha, los van mijn eerdere kritiek.

5.

Inanna

27 Nov 2008 om 19:17
Mijn respect gaat uit naar Micha Kat, maar mijn nieuwsgierigheid gaat uit naar Bakker. Wie is die (koeken)Bakker? Bestaat hij nog? Was het een schuilnaam, of heet hij echt zo? En wat zou hij nu te melden hebben?
Kortom: ik wil méér!!!
Misschien is het wachten op de publicatie van de dagboeken van WO. Maar Baybasin zit nog altijd vast. Er is
dus menselijkerwijze wel haast bij!

6.

Ton Biesemaat

27 Nov 2008 om 20:58
De dagboeken van Willem Oltmans komen met tientallen jaren vertraging uit. De originele dagboeken staan in
de Koninklijke Bibliotheek maar zo ver ik weet zijn die niet openbaar. Wellicht is een poging mogelijk via de
stichting die de dagboeken publiceert. Of via de uitgever Papieren Tijger die Micha Kat wel kent. Ik geef een
geïnteresseerde weinig kans maar niet geschoten is altijd mis geschoten.

7.

cmmtgnmn

27 Nov 2008 om 21:21
2019 de laatste editie geloof ik….achterlijke zooi…
Waarom staat die shit in de ‘koninklijke’ bibliotheek? Dat was vast niet zijn plan…of de zooi vliegt nog eens in
de fik of ze filteren alle hot stuff eruit….grrr

8.

karin

27 Nov 2008 om 21:39
Micha,ik heb bijzonder veel respect voor je vasthoudendheid in deze zaak.
Geweldig wat je allemaal weet op te diepen uit deze beerput, dit moet toch snel tot een onderzoek lijden, want
er is zoals Inanna aan gaf haast geboden er zit een onschuldige in de cel.
Karin

9.

joep

27 Nov 2008 om 21:51
in Den Haag opereren meer rare koekenbakkers zoals onze caravanbezitter zonder trekhaak.
Verdiep je eens in het verhaal van http://www.listenbedrog.nl/de_affaire_mi_amigo.htm
een verhaal van scheepsberger Geert Theunisse uit Dinteloord over de landsadvocaat, een zogenaamde
zakenpartner uit Den Haag, corrupte RWS ambtenaren en nog veel meer….

10.

joep

27 Nov 2008 om 21:56
over MoiraMoira, volgens mij een Wikipedia censor, trof ik nog het volgende aan op http://ayaanhirsiali.web-log.
nl/ayaanhirsiali/2007/08/hou_toch_op_met.html
…start citaat……
Geen idee @Ernst,
Het was jouw txt die door ene ‘MoriaMoira’ direct werd verwijderd. Ff gegoogled op die nick en merkwaardige
info gevonden over een Franstalig lid van de PS in België die ook de Ned. Wikipedia afschuimt als moderator:
[cit]
“..Mario Scolas (alias Clem23, Olmec, Décapitation, MoiraMoira) ..//.. De heer Scolas is een militant ambtenaar
voor de socialistische partij (de Franstalige in België) en kennelijk nog verbonden met allerlei misdadige
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organisaties, want ik word tegenwoordig regelmatig van straat gereden en ben zelf in elkaar geslagen, in
tegenstelling tot wat Mario beweert. Dat een ex-collega van de Stichting Auschwitz de weg opgaat van datgene
waar ik op de Stichting Auschwitz tegen meende te mogen strijden, doet mij sindsdien elke dag tranen met
tuiten huilen.
Wellicht speelt Mario Scolas een dubbel spel. Enerzijds op verschillende sites kritiek uitbrengen op Wikipedia,
anderzijds ‘macht’ verwerven op Wikipedia en die van binnenuit ‘vernietigen’, het in wezen positieve concept
onderuit halen ?
Johan Borremans - De voorgaande niet ondertekende opmerking werd toegevoegd door 87.65.111.182
(overleg|bijdragen) op 25 apr 2007 02:49 (CEST)..”
En nog veel meer van dergelijke ‘info’.
Sag.
…..einde citaat …..

11.

Nihil Dicens

27 Nov 2008 om 22:17
Ach…meneer Rob van Gijzel kwam in 2003 stiekem op bezoek bij Burgemeester Leers in het Stadhuis in
Maastricht voor een speciaal bezoek. Niet alleen hij, maar Josias van Aartsen deed het en Bram Peper, de
vroegere burgemeester van Rotterdam. Opvallend is wel dat Van Gijzel en Van Aartsen beide burgemeesters
zijn geworden van een grote stad. Het bezoek had daar ook mee te maken. Via achterkamertjesoverleg wilden
beide heren waarschijnlijk Leers als kruiwagen gebruiken voor een mooi baantje in de provincie.
Saillant detail: ik was toevallig getuige dat deze heren het Maastrichtse Stadhuis binnenkwamen en om een
onderhoud met Leers vroegen…

12.

RuudHarmsen

28 Nov 2008 om 07:43
> Waarom staat die shit in de ‘koninklijke’ bibliotheek?
Zo heet dat ding nou eenmaal. Betekent niet dat het een speciaal iets is van het koninklijk huis of zo. Het
bijzondere van die bibliotheek is dat alle in Nederland gepubliceerde boeken erin komen. Steeds meer komen
oude boeken ook online. Geldt ook voor kranten. Erg interessant.
Zie http://www.kb.nl

13.

Arendsoog

1 Dec 2008 om 04:21
Om het goede werk van Micha Kat extra te ondersteunen heeft het team van Argusoog Radio, een vrij nieuw
radiostation dat uitzendt via een eigen livestream op het internet, besloten hem op 18 december tussen 20.00
en 22.00 uur te interviewen. De uitzendig is live mee te beluisteren via www.argusoog.org

14.

Rudolf Paul

1 Dec 2008 om 09:51
Typ eens ‘Rudolf Paul’ in bij het Zoek-knopje van de koninklijke bibliotheek, hihi.

15.

Arendsoog

2 Dec 2008 om 05:13
Inderdaad sterke woordkunst Rudolf Paul. :-)))

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
« Uit het dossier Demmink-2, deel 5a

Zaak-Demmink verscheurt Nederlandse media »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1295/uit-het-dossier-demmink-2-deel-5b.html (4 of 4) [3/10/2009 11:55:06 PM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/12/vanaartsen.jpeg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/12/vanaartsen.jpeg [3/10/2009 11:55:07 PM]

Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Onthoud mij

Inloggen »

●

Registreren

●

Wachtwoord kwijt?

●

Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redi...l/1335/vele-belangrijke-mensen-in-zaak-demmink.html [3/10/2009 11:55:11 PM]

Ook in Nederland politieke rechtspraak at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!
StartArchiefContactOver
Registreren
●

« Een nieuwe Suri-link in de zaak-Demmink?

Van Lidy N. via Pieter B. naar Joris D. »

De website waarop iedereen elke

Ook in Nederland politieke rechtspraak

Onderteken voor vervolging Demmink

Gepubliceerd door Micha Kat 18 december, 2008 in Algemeen.

leterme.jpeg

stellen.

het al drie keer wel gelukt
In Belgie is thans een enorme crisis aan de gang omdat aan het licht is gekomen dat de Belgische

Recente Berichten
●

Fortis-zaak. Het kabinet staat op omvallen. Ook de Nederlandse media schreeuwen moord en brand
●

(’scheiding der machten!’), maar beseffen niet dat in Nederland precies hetzelfde aan de gang

Klokkenluidermenu
●

RSS

Maurice Lippens revisited: een gebroken man
Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’

●

Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

met Belgie is echter dat de politiek er in ons land wel in slaagt de rechterlijke macht te

●

Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

manipuleren. We volstaan nu met het noemen van een enkel bewijs: de ‘rechterswisselingen’ die

●

Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

zich steeds weer aandienen in zaken waarin de Staat partij is en die zich ongunstig ontwikkelen voor

is. Ook hier staat de rechterlijke macht bloot aan enorme druk vanuit de politiek. Het grote verschil

misstand anoniem aan de kaak kan

Onderteken petitie voor
vervolging Demmink

Leterme probeerde rechters te vervangen; het lukte niet. In Nederland is

regering van Yves Leterme heeft geprobeerd rechters te beinvloeden en zelfs te vervangen in de

Klokkenluideronline

gaan

Registreren

●

Inloggen

●

Berichten RSS

●

Reacties RSS

Stichting
Sympathisanten van deze site en van

●

OM behandelt Demmink-aangifte niet

diezelfde Staat. In die situaties grijpt de Staat in door de ‘foute’ rechter(s) van de zaak te halen en te

●

JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink

vervangen door ‘gouvernementele’ rechters. Hiervan bestaan reeds drie verbijsterende voorbeelden.

●

Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●

Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

Stichting Klokkenluideronline. Het

●

Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

rekeningnummer is 672997150. te

In Belgie probeerde premier Leterme dit dus ook, maar hij kreeg het klaarblijkelijk niet voor elkaar.
De gecorrumpeerde Nederlandse media weigeren deze misstand te erkennen. Met name Ben
Rogmans van De Pers hield artikelen over deze rechterswisselingen tegen. Lees hier het door De Pers

klokkenluiders in het algemeen
kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

Amsterdam.

geweigerde stuk over de politieke rechtspraak in Nederland en lees hier een follow up. Hoe hypocriet

Gerelateerde Berichten

kunnen de media in Nederland zijn? Overigens: uit dit item bij NOVA blijkt dat ook onze man van het

De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland

jaar Wouter Bos er niet voor terugdeinst de rechterlijke macht onder druk te zetten in de Fortis-zaak.
●

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

kerstdemmink

●

28 Reacties op “Ook in Nederland politieke
rechtspraak”

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

overheid

Wim Heitinga

●

Accountancy (29)

●

Advocatuur (23)

●

Algemeen (419)

●

Corporate (19)

●

Internationaal (8)

●

Klokkenluiders (25)

●

Media (150)

●

Politiek (85)

●

Rechterlijke macht (81)

●

Schiphol (10)

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Feed voor dit bericht Trackback adres

1.

Categorieën

●

●

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

19 Dec 2008 om 00:35
●

De Nederlandse politiek en rechterlijke macht behoren onafhankelijk van elkaar te opereren.
In de praktijk gebeurt dit door eigenbelang, corruptie en een ernstig gebrek aan integriteit niet.
Bovendien beschikt ons land ook nog over een impotent parlement, een parlement die zichtbaar liegende én
manipulerende ministers de hand boven het hoofd houdt.
Want ja, er bestaat een door hun zelfverzonnen en ongeschreven wet die zegt dat ministers NOOIT liegen.
Het is voor mij onverteerbaar dat de hardwerkende belastingbetaler en fatsoenlijke burger mag opdraaien voor
het riante salaris van dat verderfelijke rapaille.
Ook de Nederlandse mainstream journalistiek zit vol met ‘door de macht geinstalleerde’ corrupte intriganten.
Intriganten die gewetenloos meewerken aan doofpotten en het in stand houden van misstanden in onze
samenleving.
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2.

ethereal

19 Dec 2008 om 00:53
Moet je de rechtbank er eens op wijzen (ontdekte een zooitje oplichters onder de noemer CURATOR en
DEURWAARDER) kun je eerst geen aangifte doen(belde doodleuk voor me neus de desbetreffende oplichter op
die ontkent onderzoek van politie haaglanden klaar.
Vervolgens was de NOVA zo vriendelijk om klachten af te wijzen en gegevens door te brieven.
De raad voor NONDiscipline wees tot drie keer toe af(een curator is geen advpcaat en derhalve ontvankelijk,
leuk geprobeert maar helaas.
Totdat ik me eens een keer niet meer conformeerden aan de protocollen en de rechtsmacht heb vergeleken met
de middeleeuwse zandbak “Afghanistan” Gevolg een oproep slechts 6 rechters sterk. Kan leuk worden in
januari.
Ga maar alvast inscannen ga toch integraal publiceren
(namen weg maar niet die van de rechters en overige personeel!!)
Of ze nou corrigeren/ingrijpen of niet.
Rechtzaken op de rol wegdraaien Landelijk zelfs, een van de portiers was zo vriendelijk om uit de school te
klappen.
Integriteit een rechtbank?
zelf regulerend vermogen bij een rechtbank. Echt niet.

3.

loudon

19 Dec 2008 om 13:28
De Nederlandse Staat trekt ook rechters van zaak af als het ‘ze’ beter uitkomt.
Kijk maar eens naar de zaak Schiphol / Shipshol. Toch ?
Mag toch zeker wel genoemd worden ?

4.

Observator

19 Dec 2008 om 14:58
RECHTSPRAAK?
Er worden alleen totaal achterhaalde wetboeken gelezen.
Ooit waren die wetboeken bedoeld als een middel om te komen tot uniforme rechtspraak: elke gelijke misdaad
beloond met dezelfde straf.
Géén individuele interpretaties dus.
En tóen ging na enige tijd alles mis:
-Wetboeken, totaal niet aangepast aan nieuwe ontwikkelingen op crimineel gebied.
-Wetboeken, misbruikt door sluwe geldbeluste of door criminelen geïntimideerde advocaatjes met als
ondergrond een simpele ‘kun je een beetje uit je hoofd leren en kun je goed opzoeken studie’ die in véél te veel
gevallen geen ‘recht’ wensten plaats te laten vinden, maar die de mazen van die wetboeken benutten c.q.
misbruiken om perfide criminelen vrijuit te laten gaan dan wel van een absoluut niet aan de zwaarte van hun
misdaad beantwoordende ’straf’ te voorzien.
-Rechters, voor het leven benoemd (!) op grond van die eerder beschreven allersimpelste studie die er bestaat
en die zéker geen garantie biedt voor wijsheid en rechtvaardigheid, vrij spel geven.
‘Jeugdrecht’, totaal voorbijziend aan de maatschappelijke ontwikkelingen zowel als aan het MISbruik ervan door
bewust jeugdigen in te zetten voor zware misdrijven waarvoor een volgens het volwassenenrecht een veel
zwaardere straf zou gelden. Wat regelmatig gebeurt.
RECHT?
Dat bestaat toch niet meer?
Misleiding en corruptie en in sluwheid misbruiken van gegevens.
DAT bestaat!!!

5.

VAB

19 Dec 2008 om 17:18
Micha,
Mocht je nog meer interessante (en recente) voorbeelden van uiterst dubieuze Nederlandse rechterswisselingen
willen hebben, dan raad ik je aan om contact op te nemen met het Tribunaal voor de Vrede; zie http://www.
tribunaalvoordevrede.nl
Cheers,
VAB

6.

Juriste

19 Dec 2008 om 18:10
Ik kom zojuist van de rechtbank in Belgie en daar is Leterme nog het gesprek van de dag onder de rechters en
advocaten.

7.

Frank Black
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Ook in Nederland politieke rechtspraak at Klokkenluideronline
19 Dec 2008 om 20:50
wouter bos maakte de fout door niet aan te geven dat ‘hij er vertrouwen in heeft dat’. het is de stelligheid
waarmee hij de uitspraak doet waardoor de ruimte voor de rechter wordt weggenomen. niet handig voor een
minister.
“Minister Wouter Bos (Financiën) zegt dat de Belgische uitspraak geen gevolgen heeft voor Fortis Nederland en
ABN AMRO, en dat die in Nederlandse handen blijven.”
Denk aan
Als minister van Integratie zei Verdonk - direct na het incident - dat er geen sprake was van moord.
http://weblogs2.nrc.nl/discussie/2008/03/07/moeten-politici-zich-met-de-rechtspraak-bemoeien/

8.

AIRVD

19 Dec 2008 om 21:38
De overheid heeft een failliete bank van de ondergang gered en nu willen de aandeelhouders 11 miljard zien
van de overheid (de redder in kwestie). Kan het nog gekker?
Bos reageert in dit geval als gedaagde partij en niet als politicus. Een gedaagde zal altijd zeggen dat hij zal
winnen en de eisende partij visa versa.
Ik moet er niet aan denken dat die kleine kapitalistische dieven weglopen met 11 miljard nadat de bankiers al
zijn weggelopen met 17 miljard.

9.

AIRVD

19 Dec 2008 om 21:59
Want al die kleine kapitalistische dieven die instapte bij Fortis op een lage koersprijs wisten dat het fout zou
kunnen gaan. Het was in ieder geval ZEKER geen risicovrije belegging. De heb- en graaizucht nam de overhand
en men droomde van gouden bergen als de koersen weer zouden stijgen. Helaas, het ging fout. Gelukkig,
echter voor hun, heeft de overheid ingegrepen zodat ze nog wat voor hun aandelen konden krijgen ipv
helemaal niets bij een faillisement.

10.

AIRVD

19 Dec 2008 om 22:02
Correctie: Niet “vice versa” natuurlijk maar “idem”.

11.

Samantha

20 Dec 2008 om 03:21
@ Micha
— “Het grote verschil met Belgie is echter dat de politiek er in ons land wel in slaagt de rechterlijke macht te
manipuleren.” —
Het spijt me dat ik u moet teleurstellen maar in belgie weet men wel beter… Rechters zijn politiek aangesteld in
belgie al wilt men dat vooral niet gezegd hebben. Voor elke zaak wordt daar dus de beste marionet ingezet.
Herinner u de processen tegen het Vlaams Blok indertijd waardoor die partij van naam moest veranderen om te
overleven. Heel die zaak was zodanig gemanipuleerd, van gerecht over media tot politiek toe dat het
verwonderlijk was dat de doorzichtigheid niet doordrong… Eveneens andere fundamentele regels werden al
vaak overtreden. Dit met Leterme is niet het eerste geval maar blijkbaar wel eentje waar men, dankzij de
hardnekkigheid van de kleine Fortisaandeelhouders en zijn sublieme experten, niet aan voorbij kon… De andere
zaken konden, net zoals in Nederland, gewoon doorgang vinden. Broekventje Leterme was ook veel te
onervaren om dit te overleven, net zoals hij eerder in juni reeds zijn ontslag al eens indiende, dat niet aanvaard
werd toen. Mogelijk zelfde scenario nu gezien de toestand ontvlambaar is. Nieuwe verkiezingen zijn onder de
huidige omstandigheden immers onmogelijk… belgie zit op zijn gat en dat werd hoog tijd! Er is geen behoorlijk
bestuur meer mogelijk…
Sam

12.

harry50

20 Dec 2008 om 11:20
MICHA,
HEEL GOED OPGEMERKT VAN JOUW DAT HET DE POLITIEK EN HET KONINKLIJK HUIS WEL LUKT OM DE
RECHTERLIJKE MACHT NAAR HUN HAND TE ZETTEN.
HET GEWONE VOLK ZAL HET ALTIJD VERLIEZEN VAN DEZE ELITE ATIJD EN ER IS MAAR EEN MANIER OM ZE TE
PAKKEN EN DAT IS ……..
DE BELASTINGDIENST TE SLIM AF ZIJN !!!!!!!!!!
WANT DAT IS EEN VERLENGSTUK VAN DEZE CORRUPTE ELITE.

13.

RuudHarmsen

20 Dec 2008 om 11:32
Net in Tros Kamerbreed een stukje over Leterme die rechters zou hebben beïnvloed, met Donner en Femke
Halsema als gasten. Femke zei dat het in Nederland ook zou kunnen gebeuren, als we niet oppassen. Uiteraard
geen woord, ook niet van de kritische journalisten (of heb ik het gemist?) over het feit dat het vermoedelijk ook
in Nederlands allang voorgekomen IS!!
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Kritische media? Hebben we niet in Nederland.

14.

AIRVD

20 Dec 2008 om 13:28
Wat Samantha zegt, Belgie (en Nederland) is door en door corrupt. Denk aan de X getuige doofpotaffaire,
waaruit bleek dat de Belgische “magistratuur” compleet doordrenkt is met corruptie.
Waarom deze rechter nu opeens wel naar buiten klapt? Misschien heeft hij Fortis aandelen. Kan nog leuk
worden, een rechter met Fortis aandelen. Maar oprechtheid als reden kan uitgesloten worden wat mij betreft.

15.

Samantha

21 Dec 2008 om 04:49
Juist AIRVD, belgie is zo corrupt als het “groot” is. Ook bij de x-getuigen was dat overduidelijk. De getuigen
waren volgens onderzoekers van de onderzoekscommissie volledig betrouwbaar en toch werden ze door gerecht
en media volkomen met de grond gelijk gemaakt… Degelijke onderzoekers werden van de zaak gehaald om de
beerput gesloten te houden. Telkens men maar in de buurt van Nihoul kwam, was het uur van ophouden
geslagen. Van de pedofiele topfiguren moet men afblijven!
Sam

16.

juwita

22 Dec 2008 om 12:59
Dat rechters niet echt onafhankelijk zijn, ook niet kunnen zijn, vormt een flink deel van het oeuvre van de
Franse filosoof Lyotard. Het is dus verstandig er van uit te gaan dat rechters niet volstrekt onafhankelijk zijn.
Het zijn alleen rechters en politici die den volke graag wijs maken dat rechters wel onafhankelijk zijn. Politici
doen dat uiteraard alleen, wanneer het hen zo uitkomt. De poging van de president van het Hof van Cassatie in
Belgie met zijn verwijt over beinvloeding, moeten voornamelijk in dit licht worden gezien. Blijkbaar twijfelt die
President van dit Hof zelf ook aan de profesionaliteit van zijn rechters. De intreespeech van de pas benoemde
presidient van de Hoge Raad, Mr. Corsten, moet vermoedelijk in hetzelfde licht worden gezien. Wanneer er
maar hard en vaak genoeg geroepen wordt dat rechters onafhankelijk zijn, geen verborgen agenda’s hebben en
gevrijwaard zijn van meningvorming elders, is er vast wel iemand die het gaat geloven.

17.

Observator

22 Dec 2008 om 14:31
@ Juwita -22 Dec 2008 om 12:59
Die ‘iemand’ zal ík in ieder geval niet zijn Juwita .
Al was het alleen maar omdat ik er maar niet toe kan komen om mijn hoge pet op te zetten als ik hoor dat
iemand ‘rechten’ studeert, dat gaat doen, of er klaar mee is.
Er zitten tóch wel wat intelligenten onder, maar dat zijn nu juist degenen die, evenmin ik daartoe geneigd ben,
het hoofd met de genoemde pet wensen te bedekken.

18.

Cornelia

23 Dec 2008 om 12:25
Ik heb regelmatig gelezen, de linken naar ons Koningshuis,
heeft iemand ooit de link gelegd naar het Belgische koningshuis??
Met vriendelijke groeten
Cornelia van den Broek

19.

Cornelia

23 Dec 2008 om 21:43
In Bloemedaal is’ besproken’ dat ik zou gaan samenwerken met de Belgische regering, ( ik realiseerde me dat
ik woonde in het hol van de leeuw). ( het internationale pedefielennetwerk)
Om mij veilig te stellen, en voor hun om zich veilig te wanen, heb ik trouw belooft aan koning Albert.
Zo kon ik mijn werkzaamheden, met b.v. Wall Street, ( Belgie ‘ zag’
elke beweging die ik maakte,) voortzetten.
Ik had ondertussen al zoveel werkzaamheden verricht, dat toen de tijd was aangebroken, om samen te werken
met de Belgische regering,
ik heb geweigerd, door niet te reageren.
er waren ondertussen al zoveel mensen op de hoogte,( dit bewust zo opgebouwd), dat ik eindelijk vrij kon
handelen en bewegen.
( Belgische media was en is totaal op de hoogte).
Leterme, en van Hofstadt zijn vanaf het begin hier bij betrokken.
Met vriendelijke groet
Cornelia van den Broek

20.

Observator

24 Dec 2008 om 19:02
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Cornelia, iemand die ZO kan schrijven heb ik HOOG zitten.
Respect!

21.

Cornelia

28 Dec 2008 om 13:19
Dank je Observator,
Ik las net het bericht in NRC, en televaag, dat Marc Dutroux wordt overgeplaatst.
hij wordt overgeplaatst naar een ‘cooler’ gevangenis!
gevolg van de ‘ omstandigheden’?
Cornelia

22.

Cornelia

28 Dec 2008 om 13:54
Ik las in de Gazet van Antwerpen, dat marc dutroux kerstnacht IS overgeplaatst.
( website krantengroep Sud Presse)
Dit is bevestigt door de directies van beide instellingen.
Over het hoe en waarom bestaat de grooste onduidelijkheid, de advocaat had geen weet van de transfer.
Een vakbondsman in Ittre meent dat het een beslissing is van het O.M.
Cornelia

23.

Cornelia

30 Dec 2008 om 12:51
Mij is vertelt ( door de heer ronald jan heijn), zodra ik openheid gaf, i.v.m. de Belgische koning Albert, en marc
dutroux, ze onmiddelijk tot actie zouden overgaan.
Dit i.v.m. belastende informatie, ( namen van bepaalde personen)
wat betreft het internationale pedofielennetwerk.
Cornelia

24.

Cornelia

30 Dec 2008 om 14:42
(dit i.v.m. belastende informatie, afkomstig van marc dutroux)
Na mijn eerste aangifte, ( was toen nog woonachtig in Belgie)ben ik begonnen met advies geven.
Wetende, dat zo mijn veiligheid gewaarbord was.
Met mijn adviezen zijn miljarden verdiend, door Nederland, Belgie, Frankrijk, Engeland, Spanje, Schotland,
Amerika, enz….
Dit zijn de ‘ landen’, die eerst ‘ gebruik’ hebben gemaakt, van mijn adviezen vanuit Bloemendaal.
Het geen wat voor hun een grote tegenvaller is, is dat Barack Obama
de verkiezingen heeft gewonnen.
Die mijn onvoorwaardelijke steun heeft.
Het advies dat ik heb gegeven i.v.m. de Amerikaanse verkiezingen, heb ik zo ‘ gegeven’, dat ze geen
vermoeden hadden, van mijn bedoelingen, het grootste genoegen dat ik hier uit haal is dat ik de republiekeinen
( ik zag hun doel)heb tegengehouden, en gestopt.
God is met me.
Cornelia

25.

Gebruikersnaam

30 Dec 2008 om 14:51
Jij moet sprookjes gaan schrijven Cornelia. Maar blijf vooral reageren. Ik moet er om lachen en dat is ook leuk.
Die geniale ‘adviezen’ en ‘opzetjes’. Wat moesten we zonder jou?
Met vriendelijke groet,
Gebruikersnaam

26.

Cornelia

30 Dec 2008 om 17:51
Voor mensen net als u is de realiteit te omvattend.
Heeft het te maken met uw ‘ veiligheidsgevoel’?
Met vriendelijke groeten
cornelia

27.

dutchlionfrans
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19 Jan 2009 om 14:22
Nederland is gewoon een MAFFIA van de ergste soort.
Omdat de gewone MAFFIA door de Staat kan worden vervolgd terwijl nu de Staat zelf de ergste MAFFIA is, er
geen vervolging kan worden ingesteld.
De ARROGANTIE van de macht: Rechters en andere overheid etc. kunnen straffeloos hun gat afvegen met de
wet; de rechters verklaren gewoon niets ter zake doende artikelen van toepassing om hun vooringenomen
eindoordeel te kunnen rechtvaardigen; althans COSMETISCH, want inhoudelijk kan dat natuurlijk nooit; maar
zij hebben de macht en zijn één KLIEK, één MAFFIA, want de hogere rechter schaart zich gewoon achter de
lagere rechter.
De media worden door de Staat gesubsidieerd en gedragen zich dus als makke schapen. Dus daar hoef je ook
niet veel van te verwachten.
Bovendien laten zij zich leiden door dat wat ‘politiek-correct’ is: De nieuwe Staatsreligie van Nederland en in het
algemeen van de Westerse landen. Wij zijn dus een Marxistisch-communistisch land, want het PolitiekCorrectisme (for lack of a better term) is door een speciale Marxistische club vóór de Tweede Wereldoorlog al
ontwikkeld!
De enige hoop voor Nederland is een echte Revolutie - Staatsgreep…maar door wie? En wie vervangt dit
MAFFIA-personeel dat nu overal de funkties bekleedt? In de voormalige Oostbloklanden is niets veranderd na
de ‘revolutie’/ val van het communisme: De criminelen uit de tijd van het communisme zijn NIET vervolgd,
integendeel, krijgen een enorm hoog pensioen, gebaseerd op hun funkties in de tijd van het communisme,
terwijl de Staatsvijanden van toen (dat zijn dus onze vrienden, die in de tijd van het communisme al enorm
geleden hebben!) een pensioen krijgen van niets! Ik ken een arme vrouw van in de 70 wier man procureurgeneraal was in de tijd van Ceaucescu (Roemenië), die omdat hij uit de toon viel, ontslagen werd. Hij is nimmer
in ere hersteld (zoals overal het geval is in alle voormalige Sovyet-Staten) en zij krijgt als weduwe een
pensioentje van nog geen 60 Euro/maand! Terwijl de voedselprijzen daar dezelfde zijn als hier, of hoger!
En de hoogste functionaris in Duitsland is een voormalige tante uit communistisch oost-Duitsland. Geen wonder
dat het Duitsland zo slecht gaat wat persoonlijke vrijheden en recht van de burger aangaat.
Dus, de vraag is: Hoe kun je ooit recht verwachten in dit MAFFIA- POLDERSTIJL bolwerk Nederland? Dan moet
je toch eerst de juiste mensen hebbend die de zaak met succes kunnen overnemen. Die de huidige - door de
ARROGANTE rechter verklaarde - immuniteit van ambtenaren opheft en deze vervolgens allemaal, evenals de
politici van de afgelopen decennia, die er samen voor gezorgd hebben dat dit land zo’n corrupte MAFFIA - bende
geworden is, berecht worden. Niet slechts cosmetisch berecht worden, maar werkelijk berecht worden! Met
verbeurd verklaringen, en echte straffen! Evenals die ook de managers die onze Nederlandse bedrijven - als
landverraders - kapot hebben genaakt en aan het buitenland hebben overgedaan en voor hun misdaden met
enorme gouden handdrukken beloond zijn.

1. De Belgen lopen ver vooruit op de Nederlanders · Tessonome
Pingback op 19 Dec 2008 om 20:13

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
« Een nieuwe Suri-link in de zaak-Demmink?

Van Lidy N. via Pieter B. naar Joris D. »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1357/ook-in-nederland-politieke-rechtspraak.html (6 of 6) [3/10/2009 11:55:21 PM]

In goed gezelschap… dit zijn de media! at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!
StartArchiefContactOver
Registreren
●

« Van Lidy N. via Pieter B. naar Joris D.

Jan ‘Dagdeel’ Dijkgraaf heeft conflict of interest »

De website waarop iedereen elke

In goed gezelschap… dit zijn de media!

Onderteken voor vervolging Demmink

Gepubliceerd door Micha Kat 23 december, 2008 in Algemeen.

buzzsaw1.jpg

Klokkenluideronline

gaan

misstand anoniem aan de kaak kan
stellen.

Onderteken petitie voor
vervolging Demmink

Ook Lidy Nicolasen ‘officieel goedgekeurd’ door Jan Peter Balkenende

Klokkenluidermenu

Jane Akre, Dan Rather, Monika Jensen-Stevenson, Kristina Borjesson, Greg Palast, Michael Levine,
Gary Webb, John Kelly, Robert McChesney: allemaal voorbeelden van journalisten die schandalen
wilden onthullen en door hun werkgevers werden bedreigd en geintimideerd, tot ontslag aan toe.

Recente Berichten
●

Lees hier meer over deze journalistieke frontsoldaten. Of koop het boek (zie afbeelding). Het geeft
●

een fraai beeld van de gecorrumpeerde media anno 2008 waartoe dus zeker ook De Volkskrant

RSS

Maurice Lippens revisited: een gebroken man
Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’

●

Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

dit licht is het alleszeggend dat Lidy ‘zegt u het maar’ Nicolasen net als Kees Lunshof van De

●

Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

Telegraaf ‘officieel is goedgekeurd door de Nederlandse vereniging van politici’ in de figuur van Jan

●

Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

Peter Balkenende. Nu begrijpen we helemaal waarom zij toevlucht moest nemen tot de meest bizarre

behoort waar van hogerhand een taboe is uitgesproken op het behandelen van de zaak-Demmink. In

●

Registreren

●

Inloggen

●

Berichten RSS

●

Reacties RSS

Stichting
Sympathisanten van deze site en van

●

OM behandelt Demmink-aangifte niet

uitvluchten en zelfs de verbinding diende te verbreken toen zij werd gewezen op haar journalistieke

●

JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink

plichten….

●

Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●

Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

Stichting Klokkenluideronline. Het

●

Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

rekeningnummer is 672997150. te

kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

Amsterdam.

16 Reacties op “In goed gezelschap… dit zijn de
media!”
Feed voor dit bericht Trackback adres

klokkenluiders in het algemeen

Gerelateerde Berichten
De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland
●

Belangenverstrengelingen bij Het Parool
1.

Rudolf Paul

23 Dec 2008 om 13:55
Zie ook: http://www.nujij.nl/journalisten-onthullen-grote-doofpotschandalen-in.4351099.lynkx
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Juriste

23 Dec 2008 om 14:26
Balkenende wenste mij veel succes in mijn politieke loopbaan en schudde mij hartelijk de hand, dus ik ben
officieel goedgekeurd. Echter, Steven de Jong van NRC Handelsblad moest niets van Balkenende hebben
volgens mij, want hij gaf mij - als deelnemer van de CDA Kaderschool - een ban op NRC Next, omdat ik
publiceerde over misstanden in ziekenhuizen. Minister Klink doet veel op dat gebied, dus het is beslist niet het
CDA, die de macht heeft bij NRC Handelsblad.
De veronderstelde macht ligt dus niet bij premier Balkenende. Steven de Jong en Pieter Broertjes worden
beslist niet door Balkenende aangestuurd, maar door bijvoorbeeld de Orde van Medische Specialisten (een nare
club van eenkennigen volgens mij), die de AVRO-redactie ook al het vuur aan de schenen legde uit angst voor
onthullingen over misstanden. Balkenende moet steeds laveren tussen alle eigenbelangen van personen en
groeperingen.
Het gewone volk krijgt via internet meer invloed, want het volk stemt en kiest de volksvertegenwoordigers. Op
die manier kunnen er verrassende verkiezingsuitslagen ontstaan.
Afgelopen vrijdag stond in NRC Handelsblad dat Prins Friso, de echtgenoot van Mabel (de ex-vriendin van
Scariby, welke op zijn beurt veroordeeld was voor verduistering van gelden), grote donaties had gedaan aan
het fonds van Bill Clinton, inzake armoedebestrijding. Eveliene Herfkens zit ook in de armoedebestrijding bij de
VN. Kennelijk is armoedebestrijding het onderwerp, waar de machtige mensen elkaar vinden en de bal toe
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spelen. Dat vind ik nu interessante informatie. Bil Clinton heeft een machstpositie en Prins Friso doneert aan dit
machtsblok. Op die manier worden hij en zijn echtgenote uitgenodigd aan gala’s waar zij dan weer in contact
komen met andere donateurs en netwerkers. Het lijkt me interessant om dit verder in kaart te brengen. Dit
gaat allemaal buiten premier Balkenende om, want het is internationaal niveau. Het lijkt met handig om alles in
een breder kader, een internationaal kader, te plaatsen.

3.

Frank Black
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23 Dec 2008 om 15:54
SER-voorzitter Wijffels: ‘Als Donner het voor het zeggen had, zou hij op allerlei terreinen wetgeving en praktijk
veel dichter bij elkaar brengen. Gedoogbeleid bestaat niet in zijn wereld. En hij gruwelt al helemaal van zaken
als deals tussen justitie en criminelen. Ja, Donner zou als minister van Justitie de ideale man zijn om de
verloedering van de rechtsstaat te bestrijden.
Lidy Nicolasen en Raoel du Pré in De Volkskrant, 30 mei 2001
http://blogging.myassoff.com/tekst/NationaleRechtsstaatWRR63.pdf

4.

Juriste

23 Dec 2008 om 20:24
Citaat uit bovenstaande link : Rapport van de WRR
“Kenmerkend voor de huidige verhoudingen tussen burgers en overheid zijn de belangentegenstellingen. Vooral
actieve burgers formuleren eigen visies op het algemeen belang, die concurreren met die van andere burgers
en met die van de overheid. Deze ontwikkeling is volgens Van der Lans (1995: 79-83) te verklaren als gevolg
van de grotere toegankelijkheid van overheidsinformatie en het feit dat
veel meer burgers, mede dankzij hun hogere opleidingsniveau, in staat zijn om die informatie te wegen,
zelfstandig te verwerken en in een visie te vertalen.
Het is typerend voor activistische burgers dat ze zeer snel een kennisachterstand over de desbetreffende
problematiek inlopen en zich derhalve in hoog tempo tot volwaardig gesprekspartner ontwikkelen, die soms nog
beter is geïnformeerd dan
de tegenpartij. Ze kennen hun rechten en weten de weg in de wet- en regelgeving. Dit duidt erop dat ze zeer
goed in staat zijn hun ongenoegen uit te drukken of een conflict met een overheidsinstelling aan te gaan (zie
ook scp 1998: 652, 657; Berg
1996a: 70; Bovens et al. 1995: 18.)
Op het moment dat de overheid activisme van burgers verwacht, ondervangt zij dit door burgers
medeverantwoordelijk te maken in de rol van coproducent.
Probleem is echter dat het voor de overheid soms niet te voorzien is welke beleidsvoornemens of
uitvoeringspraktijken zullen leiden tot burgerlijk activisme”.
De burgers zijn hoger opgeleid dan voorheen en hebben meer toegang tot informatie dan voorheen, waardoor
zij zich kunnen organiseren en tegenmacht kunnnen uitoefenen in het geval van misstanden. Het risico voor
klokkenluiders is psychische marteling middels opsluiting in een isoleercel en het afnemen van alle persoonlijke
bezittingen, middels ongevraagde diagnoses. Criminaliteit in ziekenhuizen en verpleeghuizen is mogelijk door
de macho-cultuur en machtsongelijkheid (vgl. experiment van Milgram).

5.

tess

23 Dec 2008 om 20:26
@ Juriste
De veronderstelde macht ligt dus niet bij premier Balkenende.
Wil je daarmee zeggen dat Balkenende een poppetje aan een touwtje is?
Dat wil er mij toch echt niet in.

6.

Frank Black

23 Dec 2008 om 22:56
Controle geven of nemen
een politieke agenda voor de informatiesamenleving
Infodrome
“Ons gaat het om de maatschappelijke betekenis van de informatierevolutie. De nieuwe informatiestromen
maken krachten los in de samenleving die bestaande institutionele structuren onder druk zetten.” “De overheid
hoeft niet machteloos toe te zien in dit nieuwe krachtenveld, of te accepteren dat aan allerlei kanten
daadkracht, betrouwbaarheid en stuurbaarheid weglekken. De overheid kan de maatschappelijke krachten die
de informatierevolutie opwekt ook inzetten om op een nieuwe wijze richting en sturing te geven aan de
informatiesamenleving.”
Begeleidingscommissie Infodrome
De heer drs. S. Eschen, MPA
http://192.87.107.35/download/rtf/inf_rapport.rtf
Eén van de leukere aspecten van ICT is dat het democratieën versterkt en dictaturen ondermijnt. Kijk maar
naar wat nu in de Chinese Volksrepubliek aan de gang is met internet en de panische reactie van de Chinese
leiders daarop. P. de Beer, Eerste-Kamerlid VVD
Westerse nationele overheden zijn niet in staat blijvend toegang tot de publieke informatie op het internet (of
een dergelijk medium) voor allen – conform onze democratische beginselen – te bewerkstelligen. S. Eschen,
Ministerie van Justitie
De Nederlandse overheid bestaat over een paar decennia niet meer. Dan zal de wereld onder invloed van het
globaliseringsproces, niet langer door regeringen, maar door een symbiose van bedrijfsleven,
burgerorganisaties en overheden vormgegeven worden. B. Westerbrink, minister van Justitie Kabinetonline
http://192.87.107.35/download/ppt/congres_stellingen.ppt
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7.

Frank Black

23 Dec 2008 om 23:27
2001
Ten aanzien van de gewenste uitbreiding binnen 5 jaar op vakinhoudelijk niveau worden de navolgende cijfers
nagestreefd:
Soort aantal
Internetteam kinderporno 8
http://192.87.107.35/download/rtf/rui_digicherche.rtf
Augustus 2004
De Raad van hoofdcommissarissen wil een landelijk politiecentrum voor de opsporing van kinderporno op
internet instellen. Het huidige landelijk team voor de opsporing van kinderporno moet worden uitgebreid van
vijf naar vijftien rechercheurs. Dat heeft een woordvoerder van de raad bevestigd.
http://www.nrc.nl/dossiers/kinderporno/bestrijding/article1624393.ece/
Politiechefs_jacht_op_kinderporno_moet_intensiever
2006
Mevrouw Arib juicht deze voorstellen toe, maar had ze graag eerder
gezien. Het gaat om ernstige misdrijven in het privédomein. Alleen met extra maatregelen kan er bewijs
worden vergaard. Waarom is er nu
sprake van een uitbreiding van het Team Bestrijding Kinderporno met drie mensen, terwijl er eerder om zes
mensen is gevraagd? Er is voldoende menskracht nodig om dit ingewikkelde dossier echt aan te pakken.
De LPF-fractie zit ermee dat de minister kinderporno als middencriminaliteit ziet en niet als hoogstmogelijke
vorm van criminaliteit.Gevolg daarvan is dat het KLPD er weliswaar aandacht aan besteedt, maar dat de
opsporing decentraal geschiedt via de zedenteams. Dat leidt tot versnippering. Is het niet tijd voor een landelijk
rechercheteam kinderporno?
http://rijksbegroting.minfin.nl/binaries/pdfs/9/6/7/kst96788.pdf
juli 2008
Dat Justitie kinderporno ziet als
“middencriminaliteit” en het daardoor in dezelfde categorie valt als inbraak en vandalisme helpt ook al niet.
Het Team Bestrijding Kinderpornografie (TBK) van de KLPD telt slechts 2 internet specialisten (analisten). Dit
toch al kleine team moet ook nog eens met de handrem erop werken omdat anders de zedenteams van de
regiokorpsen worden overbelast.
http://stopkindersex.com/Docs/Stopkindersex-Plan-van-Aanpak.pdf
december 2008
De hoofdcommissarissen kondigden maandag een uitgebreid pakket aan maatregelen aan om de opsporing van
kinderporno de komende twee jaar te verbeteren en te intensiveren.
Het aantal kinderpornospecialisten en digitale experts wordt uitgebreid.
http://www.nu.nl/algemeen/1876098/bredere-aanpak-opsporing-kinderporno.html

8.

tess

24 Dec 2008 om 08:38
Het Team Bestrijding Kinderpornografie (TBK) van de KLPD telt slechts 2 internet specialisten
(analisten).
Kun je nagaan hoe weinig serieus men ermee bezig is … ik bedoel dus niet die twee medewerkers maar de
politiek die uiteindelijk ervoor moet zorgen dat et aantal kinderpornospecialisten en digitale experts wordt
uitgebreid.
Ongelooflijk triest eigenlijk hoe weinig men in werkelijkheid om ‘andermans’ kinderen geeft!

9.

Micha Kat

24 Dec 2008 om 10:02
@Frank Black
Heel veel dank voor de waardevolle info!
Ik kan je niet direct via de mail bereiken dus langs deze weg!
Hope to stay in touch!
Micha

10.

Observator

26 Dec 2008 om 20:19
Goed gezelschap?
Dat zou Micha kunnen zijn.
De tekst hieronder schreef ik bij Stan de Jong. Hij bood voor ‘De man van het jaar’ (? Cherchez la femme!) de
keuze uit PRdeVries, Geen Stijl en Geert Wilders.
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“P.R. de Vries is een lafaard of erger. Hij durft Joris Demmink niet aan.
Geen Stijl is inmiddels, na de verkoop- aan de Telegraaf, totaal corrupt en vertoont eveneens lafheid ten
aanzien van de zaak Demmink.
Blijft over: Geert Wilders, óndanks zijn verfoeilijke positieve kijk op een volkomen misdadig regiem van een
land, waar de burgers altijd onnozel zijn gehouden en dat grotendeels ook blijven. Désondanks dus, die Geert,
uit deze keuzemogelijkheden. En dan wil ik eigenlijk óók nog eerst weten hoe híj de zaak Demmink zou willen
onderzoeken. Anders valt ook hij af.
In dat laatste geval opteer ik voor Micha Kat als man van het jaar. Wie deze keuze niet begrijpt leze
bijvoorbeeld de ‘Klokkenluider’-site.
En ja, Jacqueline, ‘geloofsovertuigingen’ zijn inderdaad levensgrote gevaren voor de wereld.
Want geloofsovertuigingen worden gepraktiseerd door onzekere lieden die niet op eigen benen kunnen staan.
Die koste wat kost willen blijven vasthouden aan hun zelfbedachte of geassimileerde reddingsboei, al of niet
‘dank zij’ een gecontinueerde hersenspoeling van jongsaf-aan dan wel door een acute bekering uit geestelijke
nood of zwakheid.
En die dus per definitie een combinatie van persoonlijke zwakheid en, uiterlijk, aan angst gerelateerd
dictatoriaal gedrag vertonen. Wat door veel te weinigen doorzien wordt.
Prettige dagen verder.
Observator

11.

janick

26 Dec 2008 om 21:34
Waarom Joris geen eerlijk proces krijgt ia nogal duidelijk.
JPB heeft een orlog gesteund door rapporten van zijn eigen geheime dienst niet serieus te nemen. Hij wil niet
dat de reden waarom hij de oorlog heeft ondersteund bekend wordt. Dezelfde soort leugens gebruikte de vorige
PM. In zo’n sfeer zal Joris nooit een eerlijk proces krijgen.
Wel aardig is dat Micha heel scherp aangegeven heeft hoe fout die Belgische Baron is. Zij, van ministerie van
justitie, verwachten ieder moment de klop op de deur: “Mitkommen. Das Justizspiel ist vorbei.”

12.

tess

26 Dec 2008 om 23:56
@ Janick
De vvd in de eerste kamer heeft laten weten dat zij zich niet langer zullen verzetten tegen een onderzoek naar
de nederlandse instap in de oorlog met Irak.

13.

buscadordelaverdad

27 Dec 2008 om 08:10
“P.R. de Vries is een lafaard of erger. Hij durft Joris Demmink niet aan.”
Dat komt omdat Peter als participant ook betrokken is bij het in de doofpot stoppen van deze zaken die te
maken hebben met pedofilie, wereldwijde slaven/kinder-handel en aanverwante machtsmisbruikende
crimaliteit. Hij zegt graag te onthullen, maar waarom wel Joran, maar bijvoorbeeld niet dit? http://www.
erichufschmid.net/TFC/the_pornography_business.html Of waarom wel ‘onmondige’ pedofieltjes (moeten ook
worden berecht!, maar waarom dan ‘berecht’ door de moeder aller voor machtsmisbruikende doeleinden
gechanteerde pedo?!), maar niet jd en zijn pedocraten politieke dinasty? Ik denk omdat hij via de
gecontrolleerde media betaald wordt om als ‘alternatief’ de publieke verontwaardiging zoet te houden via
allerlei bliksemafleidende sensatie ‘onthullingen’! Luister maar eens naar het interview hieronder om de globale
verbanden beter en tot aan de beleidsbapalenden in deze gecorrumpeerde, geperverteerde en hebzuchtig
geregeerde wereld beter te kunnen begrijpen. Ze werken wereldwijd samen en als je de geld-sporen volgt, kom
je altijd op dezelfde occulte satan vererende daders uit. Ik denk dat als je dat durft te doen, dat je dan meer
voor elkaar krijgt en beter tot aan jd’s inner-cirkels weet door te dringen. Luister maar eens…
http://www.erichufschmid.net/TFC/mp3/DarylBradfordSmith_Griggs-5Sep2006.mp3

14.

Rudolf Paul

27 Dec 2008 om 12:45
sounds like a lot of antisemitic crap to me

15.

Blogsom

27 Dec 2008 om 14:38
Valse herinnering:
http://www.traumaversterking.nl/lot5.html
Een overzicht van o.a. emoties en seksueel misbruik:
http://www.valseherinnering.eigenstart.nl/

16.

Bla-bla

27 Dec 2008 om 14:40
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Tuuuuuurlijk… antesemitic. Nog even, dan kun je niets meer zeggen.
www.bollyn.info/home/articles/911/another-massive-zionist-fraud-surfaces/
De kop van het artikel waar deze link vandaan kwam luidt: Nazi Murderous Satanic Gang
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stort Nederland in’, nummer 1 van de Lidy-top 10. Enig speurwerk door het klokkenluideronline-team
leverde alras de naam op van de kindermisbruikende ethiek-professor van de Erasmus Universiteit:
Theo van Willigenburg. Eind 2005 werd tegen Van Willigenburg een werkstraf geeist van 240 uur. Op
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In het eerder gelinkte stuk uit het AD wordt de naam Fokke F. genoemd; waarschijnlijk is bedoeld dat
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de professor ethiek een seksuele relatie onderhield met deze Fokke Fernhout die we kennen als

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

voormalige vice-president van de rechtbank Maastricht alsmede groothandelaar in kinderporno. Zie
hier de voornaamste wapenfeiten van Fernhout. Dit alles is toch wel weer behoorlijk onthullend en

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

geeft wat ons betreft aan dat het netwerk van kindermisbruikers nog groter is dan we aanvankelijk
hadden gedacht. NancyD en natuurlijk LidyN: bedankt!
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1.

E-bee

13 Dec 2008 om 13:29
Lijkt me lastig je hoogst intellectuele brein zo voor de gek te houden dat je het voor je zelf nog rationeel “een
plaatsje”" kan geven. Maar volgens Lidy Nicolasen ligt het aan “slechte” lezers die natuurlijk dat vod niet kopen
en dus ook niets kunnen missen in de azijnbode die nu toch ongewild een bijdrage heeft geleverd.
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Lidy bedankt; pedo-netwerk breidt zich uit at Klokkenluideronline
Nog gestoorder als een professor ethiek die een minderjarige misbruikt is het moreel ontspoorde systeem wat
hem aanstelde.
Een omvangrijk netwerk dat al heel lang van bovenaf aangestuurd wordt. Het aanstellen van moreel gestoorden
op sleutelposities is dus al langere tijd het geval. Demmink is er maar 1. Alles daaronder is al omgevallen.

2.

jacco
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13 Dec 2008 om 13:47
Hoewel niet-katholiek en verbonden aan het Humanistisch Verbond, was Theo van Willigenburg ook jarenlang
voorzitter van het Kathedrale Koor Utrecht, waar hij ook al opviel door bijzondere ‘zorg’ voor sommige
jongetjes. Hij was toentertijd
(misschien nog steeds) de partner van Pieter
Oussoren, dominee van de Nicolaikerk, bekend van zijn bijbelvertalingen.
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3.

pedorechter

13 Dec 2008 om 14:15
En hier schijnt onze grote vriend tegenwoordig zijn slachtoffertjes te maken. Vanaf 6 jaar… Inclusief een leuke
attentie voor broertje of zusje; dat dan weer wel…
http://www.roderjongenskoor.nl/scripts/getfile.php?id=3169

4.

AIRVD

13 Dec 2008 om 14:22
De kranten zijn ook gewoon onderdeel van het gecontroleerde staatspropaganda apparaat waar Stalin jaloers
op zou zijn geweest. Indirect gecontroleerd vanuit Den Haag via allerlei hedgefunds en de kudde denkt dat er
onafhankelijke journalistiek wordt bedreven. Daarom is het ook logisch dat Plasterk nu de kranten van subsidie
wil voorzien. De papieren staatspropganda wordt nog amper gelezen maar moet nog wel middels staatssteun in
leven worden gehouden.

5.

AIRVD

13 Dec 2008 om 14:36
Het rechtse electoraat wordt bediend door de CIA gefinancieerde Telegraaf en Elsevier. Links o.a. door de
Volkskrant.

6.

Observator

13 Dec 2008 om 17:01
@ jacco
13 Dec 2008 om 13:47
Ach ja, Jacco. Naast de talloze ontmaskerde katholieke pastores zijn er natuurlijk ook dominees met enigszins
merkwaardige relaties.
Maar dat gaat dan niet om relaties van man tot man of, de emancipatiegedachte recht doende, vrouw tot vrouw.
Daar valt weinig meer over te zeggen dan dat soort relaties even legitiem is als welke andere relatievorm dan
ook.
Mits vrijwillig en op gelijkwaardige basis, dat natuurlijk wél.
Anders wordt het als men vermoedens of zelfs bewijzen vindt van ónvrijwillige en/of níet gelijkwaardige
‘relaties’, ja zelfs van gedwóngen relaties (laat ik dat laatste dan maar even zo noemen).
En erger, volgens de berichten. Zolang er geen proces dan wel onderzoek plaats vindt zal dit laster blijven….en
een proces nodig hebben.
Maar wat dominees en pastores betreft: Lees er ter oriëntatie hun ‘heilige boeken’ eens op na -als je dat al niet
deed tenminste.
Godsdienst en geprononceerde sexuele interesses gaan maar al te vaak hand in hand.
Wat Bijbelse voorbeelden (er zijn er veel meer)?
Men neemt een maîtresse. Zogenaamd met toestemming van de echtgenote.
Men bevrucht zijn dochters (zelf gewild, zogenaamd) om tot nageslacht te komen bij ontstentenis van de
echtgenote.
Men pakt, op reis zijnde, de eigen schoondochter. Zonder daarvan zogenaamd op de hoogte te zijn.
Men zorgt voor de dood van een echtgenoot omdat de vrouw zo lekker oogt en daarna op een ‘nette’ manier
gepakt kan worden.
Bij het laatste voorbeeld is de verteller vergeten een soft-redenering te houden…En lees maar verder, of terug,
wat je maar wilt.
Er wordt ook erg veel ‘bekend’ in een van de bijbelboeken. Geneukt dus. De gevolgen ervan worden duidelijk
aangegeven.
En Salomo (volgens velen de schrijver ervan) roemt in het Hooglied niet alleen maar de tieten van de jonge
vrouwen.
En wie was het ook weer die, liggend op iemands dode ‘dochtertje’ het lieve kind weer tot leven wekte?
Joris kan het niet geweest zijn.

7.

Juriste

13 Dec 2008 om 17:44
Wat mij opviel is dat de Volkskrant mensen met psychische problemen en psychiatrische patienten aantrekt (en
dat vind ik goed met het oog op de mensenrechten) en dat de klokkenluiderssite psychiatrische hulpverleners
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aantrekt (Arendsoog en Tess, maakten zich als zodanig bekend).
Zo houden de forums elkaar in stand. De psychische patienten en de hulpverleners.
Kennelijk is er een leemte bij de rechterlijke macht, waardoor veel mensen eigenrichting en schandpalen willen.
De lichtjestocht voor Lucia de B. is daarvan een voorbeeld. Zij werd veroordeeld tot TBS met dwangverpleging
en kwam onlangs voorlopig vrij door tussenkomst van de president van het Gerechtshof en een vrouwelijke
verleeghuisarts in een psychiatrische instelling, die samen met haar man een boek schreef. Het rechtssysteem
is onvoldoende transparant, waardoor lobbygroeperingen nodig zijn om gevangenen vrij te krijgen. Hetzelfde
geldt voor de psychiatrische patienten, die onschuldig in isoleercellen zitten opgesloten, zonder toilet en op de
vloer moeten eten. Deze onmenselijke omstandigheden kwamen pas onlangs aan het licht, terwijl deze al meer
dan 20 jaar duren. Af en toe, wanneer een groep mensen op komt voor een gestorven famlielid in een
isoleercel, moet de Inspectie wel onderzoek instellen, terwijl deze de misstanden oogluikend toelaat en
psychiaters gewoon doorgaan met opsluiten van onschuldige mensen in separeercellen met schadelijke
gevolgen. Psychiaters tonen zich opgelucht als de rechter toestaat dat zij hun patient mogen separeren in een
cel, waarbij de patient zich niet kan verweren tijdens de zitting omdat hij is platgespoten.

8.

jacco

13 Dec 2008 om 18:16
Reagerend op de politiekcorrecte dooddoener van Observator:
“Daar valt weinig meer over te zeggen dan dat soort relaties even legitiem is als welke andere relatievorm dan
ook.”
Daar kun je verschillend over denken. Het christendom denkt daar bijvoorbeeld heel anders over. En toevallig
gaat het hier om een dominee, terwijl onze Hans als voorzitter van het koor van de Utrechtse kathedraal
opereerde onder de verantwoordelijkheid van Kardinaal Simonis, die ook niet bekend staat als toejuicher van
homorelaties.
Overigens verhouden pedo’s en homo’s zich ongeveer net zo als terroristen en moslims: de meeste homo’s zijn
geen pedo, de meeste pedo’s zijn wel homo (zie Joris). Het hoort bij het politiekcorrecte gedachtegoed deze
samenhang zoveel mogelijk te versluieren.

9.

janick

13 Dec 2008 om 18:24
@Juriste,
Bovenstaande informatie over Lucia de B is erg slordig. Maar niet getreurd. De juiste informatie is te vinden op
www.luciadeb.nl. Het is de verpleegarts Metta de Noo die het hele proces om haar vrij te krijgen ingang heeft
gezet. Ook Maarten ‘t Hart was ondertussen bezig, zie het zzer scherpe maar o zo juiste krantenartikel, dat in
eerste instantie de NRC wilde weigeren te plaatsen. Toen haar broer Ton Derksen met emeritaat ging heeft zij
hem weten te overtuigen de zaak met haar en haar andere broer Bram grondig te onderzoeken. Dat heeft
geresulteerd in het schrijven van het boek door Ton. Dit werd door vele academici gelezen, waardoor nog meer
mensen zich ermee gingen bemoeien en allerlei lezingen hebben gegeven, artikelen hebben geschreven, etc..
Het bleek onmogelijk om vol te houden dat de 7 moorden geen fantasie moorden in de hoofden van
medewerkers van het de ziekenhuis, politie, het OM, rechters, waren, dat tot haar veroordeling heeft geleid:
een levenslange gevangenisstraf. Uiteindelijk heeft na adviezen van een tweetal commissies er toe geleid dat
de staatssecretaris Lucia de B,. 2 april dit jaar voorlopig vrij heeft gelaten.
De Hoge Raad, die zelf ook een onafhankelijk onderzoek heeft laten uitvoeren heeft heropening van de
strafzaak bevolen.
De zaak tegen Lucia zal door het Hof in Arnhem worden behandeld.

10.

tess

13 Dec 2008 om 19:17
Beste juriste
Ik ben geen psychiatrisch hulpverlener, ik heb als vrijwilliger gewerkt in De Meren om de psychiatrische wereld
van wat dichterbij te kunnen meemaken.
Ik ben historisch letterkundige en fotografe. Daarnaast heb ik diepgaand bekwaamd in de dieptepsychologie
(met name Jung), communicatiewetenschappen en heb ik een master in NLP.
En verder begrijp ik je betoog niet helemaal. Maar dat kan aan mij liggen.
Groet Tess
Verder ben ik het eens met de stelling van AIRVD voor wat betreft de kranten en hun functie als
staatsomroepers.

11.

tess

13 Dec 2008 om 19:18
Daarnaast heb ik diepgaand bekwaamd m/z Daarnaast heb ik mij diepgaand bekwaamd

12.

Pierre Lebon

13 Dec 2008 om 22:39
We zouden ons geen raad weten als jij je niet DIEPGAAND HAD BEKWAAMD

13.

Pierre Lebon
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13 Dec 2008 om 22:41
Oh sorry! vergeten, een master in NLP!!
En nu?

14.

E-bee

13 Dec 2008 om 23:50
Net als Tess zie ik niet in waar het betoog van Juriste toe leiden moet, zie: “zo houden ze elkaar mooi in stand”
en “kennelijk is er een leemte bij de rechterlijke macht waardoor mensen eigenrichting en schandpalen willen”.
Gewoon gerechtigheid, een normaal functionerende overheid en een politie en Justitie die pedofilie bestrijden in
plaats van afdekken is genoeg. Of is dat wat juriste hier doet? Hetgeen waar het om gaat ontgaat Juriste nog
steeds als regelmatige bezoekster van deze site. Het (gespeelde?)wereldvreemde is haast een kenmerk van de
rechterlijke macht.
Verder: Ik zie niets in de samenhang: “de meeste pedo,s zijn wel homo”, het lijkt me dat de praktijk dit
gewoon niet ondersteund. In de X-files komt dit niet tot uitdrukking bijvoorbeeld. Wellicht dat het in de NL
politiek de trend is, in de kringen van Demmink, dat is wel goed mogelijk.
Verder: NLP is voor mij zelfhypnose maar ik laat me graag overtuigen, degenen die ik kende en er zich mee
bezig hielden waren geinflateerde persoonlijkheden die rijp waren voor een pilletje of dit al kregen
voorgeschreven, maar desondanks behoorlijke posities bekleedden. Voor mij synoniem met een soort geloof.

15.

Wim Heitinga

14 Dec 2008 om 09:45
De post van Juriste is volgens mij goed te volgen en bovendien zeer waardevol.
Anders dan sommige denken, en misschien hopen, is Klokkenluideronline meer dan alleen een ‘’schandpaal voor
pedofielen”.
Het aan de kaak stellen van misstanden, in onze samenleving, is volgens mij de drijfveer van deze site.
Diep respect voor Juriste, voor het onder de aandacht brengen van deze misstanden in de gezondheidszorg.
Uw website was een eye-opener voor mij.
http://www.meldpuntmedischefout.nl

16.

Observator

14 Dec 2008 om 10:09
@ Jacco (13 Dec 2008 om 18:16)
Zo Jacco, jij vindt het dus ‘politiek correct’ als ik homofiele relaties evenwaardig stel aan heterodito’s?
En dan zeg je ook nog dat daar verschillend over gedacht wordt?
Zou ik dat niet weten dan? En waarom zég je dat?
Ik schreef hoe ík er over denk, om daarna aan te geven waar een en ander in mijn ogen begint te wringen (om
het maar weer eens ‘politiek correct’ te zeggen).
Maar de klap op de vuurpeil is natuurlijk dat je aangeeft dat uiteindelijk een katholiek de verantwoording droeg
over een protestant. Wat heb je daarmee voor?

17.

Observator

14 Dec 2008 om 10:47
O ja, Jacco, wie is Hans in dit geval?
Ik las in je stuk waarop ik reageerde over een Pieter en een Theo, maar niet over een Hans.

18.

Juriste

14 Dec 2008 om 17:48
E-bee: Ik kwam niet in aanraking met pedo-netwerken. Als die pedo-netwerken inderdaad bestaan, zoals
Mischa Kat stelt, beschik ik over een aanwijzing dat Bureau Jeugdzorg betrokken is via de psychiatrie. In de
psychiatrie is machtsmisbruik de algemeen aanvaarde praktijk met steun van de medische tuchtrechters (zelf
psychiaters). Psychiaters melden kinderen aan bij Bureau Jeugdzorg voor uit huis plaatsing. Volkomen gezonde
en onschuldige kinderen worden geselecteerd door de psychiaters. De psychiaters worden vervolgens gedekt
door hun netwerk van tuchtrechters en hoogleraren van bijvoorbeeld de Universiteit Maastricht.
Een gepensioneerde hoogleraar aan de universiteit Maastricht (en mogelijk anderen aan de universiteit van
Maastricht) vormen de link naar rechter F, die veroordeeld werd wegens kinderporno-bezit onder een losse
plank in zijn vloer.

19.

Wim Heitinga

14 Dec 2008 om 19:28
@Juriste 14 Dec 2008 om 17:48
Hopelijk besteed Micha Kat in de toekomst óók aandacht aan de door U verstrekte informatie.
De wantoestanden in de psychiatrie zijn van een even grote, danwel grotere, magnitude als de affaire-Demmink.
Het is een gegeven dat pedofiele misbruikers juist employ zoeken, bij zorginstanties , kinderopvang en scholen,
waar zij in direct contact staan met hun Potentiële slachtoffers.
Wie herinnert zich niet die ‘populaire’ leraar die openlijk liep te vozen met 12-jarige meisjes!
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As we speak worden er op grote schaal gelegaliseerde misdaden begaan tegen de mensheid, misdaden die niet
zouden hebben misstaan in het Nazi-tijdperk.
De geschiedenis van de psychiatrie is een van zinloos geweld en machtsmisbruik jegens de meest kwetsbaarste
mensen in onze samenleving.
Dit alles uitgevoerd door een beroepsgroep waarvan de leden, in niet geringe aantallen, bestaan uit o.a.
narcistische psychopaten.
Een beschaving onwaardig!

20.

pedorechter

14 Dec 2008 om 20:40
Die pensionado in Maastricht is dan vast en zeker prof. Crombag, altijd bereid om pedo’s vrij te pleiten waar dat
zo uitkomt.

21.

Juriste

14 Dec 2008 om 21:36
Ik doelde op nog een andere bejaarde hoogleraar, ook een jurist en met zekerheid dekt hij iemand af, die een
misdrijf heeft gepleegd. Misschien zijn er meer misdrijven gepleegd en was dit maar een topje van de ijsberg.
Ik liep duidelijk in de weg en viel daarbij met mijn neus in de boter (vanuit juridisch oogpunt). Ik hield geen
rekening met fraude, afpersing, corruptie, kindermisbruik, pedo-netwerken etc. en dat kwam dus helemaal niet
in mij op. Ik kreeg hints van academici, die niet met naam genoemd willen worden en die ik dus ook niet noem.
De beerput mag niet open van de VK redactie. De VK redactie schreef zelfs al dat ik de waarheid zou
verdraaien. Dus kennelijk werd de redactie bestookt met berichten over mij. Iemand reageerde met de
mededeling wat de Waarheid van de VK redactie dan is en hoe zij de Waarheid bepalen.
Micha zal wellicht net als de VK redactie bestookt worden met berichten over mij. Dat biedt dan weer
interessante aanknopingspunten.

22.

Juriste

14 Dec 2008 om 21:48
Misschien durven de klagers bij de VK redactie en de NRC Redactie niet over mij aan Micha te schrijven. Ik was
wel benieuwd wie deze personen zijn, want bij mij maken zij zich niet bekend. Ze klagen over mij bij de
krantenredacties, zonder mij daar in te kennen. Vervolgens krijg ik dan een email van de redactie van de VK
dat er vele klachten over mij zijn binnengekomen. Anonieme klachten, kennelijk, waartegen ik mij niet kan
verweren, omdat ik de inhoud van die klachten niet ken. Censuur bij de VK Redactie. Echter, ik mocht de
initialen noemen, deelde de VK Redactie mij mede.
Dus de hoogleraar F.v.W. kan ik dan gerust noemen.

23.

Verbeet

16 Dec 2008 om 16:51
Kan de Nationale Ombudsman niet een onderzoek instellen naar deze “dienaar” van een niet onbelangrijke
overheidsdienst?

24.

Roelfzema

11 Feb 2009 om 08:28
Dat pedofiel netwerk is wel degelijk militair. Veel van de leden zijn generationele pedofielen, maar deze vaak
schatrijke families werden opgezet gedurende de afgelopen 400 jaar. Terwijl die kinderen worden opgevoed
met een geheel ander verhaal. Generationele pedofiele families met hoge status worden ingewijd in het
Vatikaan met een kinderoffer ritueel.
De Volkskrant is het enige landelijke dagblad dat begon als een Rooms Katholieke krant. De Volkskrant is dus
niet links, maar bedrijft bevrijdingstheologie en is een volledig dichtgetimmerd systeem van desinformatie.
Maar zover ik kijk, alles wat links is, is opgezet door bevrijdingstheologen, ook de linkse partijen. Hans van
Mierlo bijvoorbeeld was opgeleid aan het Canisius College. Canisius is een Jezuìet uit de 16de eeuw, die Heilig
werd verklaard in 1925.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Canisius
Werkte mede aan het Concilie van Trente.
Nederlanders die niet Rooms Katholiek zijn Anathema!
Aldus het Concilie van Trente, waar Canisius aan meewerkte.
http://history.hanover.edu/texts/trent/trentall.html
Hans van Mierlo vind ook iedereen in Nederland Anathema, die niet Rooms is.
Democratie is Roomse propaganda.
Het opzetten van dit pedofiel netwerk door de Contrareformatie was nodig om Protestantse overheden en
Gemeenten te infiltreren. Een pedofiel op een sleutel positie is altijd te blackmailen, want gaat de gevangenis
in, als tie niet gehoorzaamt. Dat de Rooms Katholieke priesters kinderen verkrachten om zo generationele
pedofiele families op te starten is erg goed te zien in de film Unrepentant.
http://www.hiddenfromhistory.org/
Kinderen die niet bereid zijn pedofiel te worden, worden vermoord. Kinderen die pedofiel worden, krijgen een
Spirituaal aangewezen en kunnen zo veilig ingezet worden ter infiltratie als generationeel pedofiel.
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1.

Gebruikersnaam

30 Dec 2008 om 10:36
De politici hanteren doubblespeak. Als ze over bescherming van kinderen praten bedoelen ze dat ze wrede en
sadistische kindermisbruik willen toestaan. Zo moest ik ook aan de speech van de Paus denken op 1e kerstdag
waar hij zich uitsprak tegen kindermisbruik en waar hij de partijen in het Midden-Oosten opriep een einde te
maken aan haat en geweld. Een paar uur later lag heel Gaza plat door Israelische raketten. Machtige man de
Paus, hij roept op tot vrede en het resultaat is oorlog. Hij roept op tot minder kindermisbruik en dezelfde avond
hebben priesters nog wat kinderen seksueel geconsumeerd waarschijnlijk. Witte kerst, de ballen moeten
rinkelen.

2.

Observator

30 Dec 2008 om 10:39
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3.

Juriste

Test uw klokkenluiderkennis!

30 Dec 2008 om 12:48
Op de site klokkenluider.tv. staat de vraag: “Wat heeft de VARA met klokkenluiders te maken?” De VARA wil
zich sterk maken voor een echt goede bescherming van klokkenluiders. De omroep trekt zich het benarde lot
van klokkenluiders zeer aan. De media krijgen vaak te maken met klokkenluiders. Van dichtbij heeft de VARA
gezien hoe Ad Bos is behandeld door de overheid. De VARA is getroffen door het feit dat Ad Bos de winter in
een caravan moest doorbrengen. De VARA roept het kabinet op om binnen één jaar maatregelen te nemen die
ècht bescherming bieden voor de klokkenluider.
“De VARA komt op voor het belang van klokkenluiders. Deze mensen met lef steken hun nek uit om een
misstand aan de kaak te stellen. Ze zijn hard nodig voor het opsporen van bijvoorbeeld fraude of
machtsmisbruik. Ad Bos, de man die de bouwfraude onthulde, heeft de samenleving naar schatting een miljard
euro opgeleverd. Hij woont nu in een camper. Ook andere klokkenluiders die het land veiliger en rechtvaardiger
hebben gemaakt komen in de problemen. Ze verliezen hun baan, hun inkomen”.
Op welke wijze verliezen de klokkenluiders mensen hun baan? Door ongevraagde psychiatrische diagnoses,
laster en smaad. Het is interessant om het proces te bestuderen dat in werking treedt bij klokkenluiden. Het is
hetzelfde proces dat slachtoffers van “pesten op het werk” mee maken. Prof. mr Rood vertelde dat de pesters
altijd in dienst blijven bij de organisatie en dat de gepeste slachtoffers moeten vertrekken. Dus, degenen die
(machts)misbruik maken houden meestal hun positie, omdat zij vanuit een machtspositie werken.
Meestal worden psychiaters uit de kast gehaald door bedrijfsartsen om diagnoses te verzinnen voor
klokkenluiders.
Sommige mensen hebben niet in de gaten dat zij een klokkenluider zijn en trekken geheel onnozel aan de bel
bij de daders zelf (of de medeplichtige leidinggevenden) om een misstand te bespreken. Klokkenluidersadvies:
Zorg altijd eerst voor draagvlak, voor het luiden van de klok en zorg ervoor om zoveel mogelijk schriftelijk
bewijsmateriaal te hebben en verspreid dit overal, wees voorbereid op lastercampagnes.

4.

Juriste

30 Dec 2008 om 12:49
www.klokkenluiders.tv is de link (VARA) waarnaar ik verwees in bovenstaande reactie.

5.

johnmans

30 Dec 2008 om 12:59
Micha, om het jaar eens positief af te sluiten een gewetensvraag: is er één bestuurder of medium die volgens
jou niet corrupt, pedofiel of maffioos is?
Heel veel sterkte me je cases in 2009 en vergeef me dat ik je qualificatie van GeenStijl (”sollicitatieloket voor
potentiele kindermoordenaars in Uruzgan”) behoorlijk triest vind. Als het NL leger jou ooit moeten verdedigen
staan ze er ook voor je, toch?

6.

Juriste

30 Dec 2008 om 13:23
Ik wil nog even wijzen op een boekje Dilbert en de stijl van de Rat, geschreven door Scott Adams, 2003.
Paranoide mensen zijn de grootste vijand van de Rat, volgens Scott Adams. Dat verklaart waarom
klokkenluiders altijd het stempel paranoide krijgen van psychiaters.
In zijn bestseller Het Dilbert Principe ontvouwde Scott Adams zijn theorie dat `alle mensen idioten zijn’. Nu
verdiept hij zijn theorie en onthult dat `ze ook nog eens ratten zijn’. In dit hilarische nieuwe boek introduceert
Scott de Rattenzone - het enorme grijze gebied tussen een leven naar normen en waarden en misdadige
activiteiten. Hier verblijven je collega’s, bazen, verkopers, directeuren, personeelschefs, hotelklerken,
reparateurs, familieleden en geliefden.

7.

Micha Kat

30 Dec 2008 om 13:25
@Johnmans
Een kleine anekdote als antwoord op je vraag.
Enige weken geleden stond ik voor een brievenbus bij het Sarphatipark in Amsterdam. Nadat ik mijn poststuk
in de gleuf had laten zakken besloot ik een ‘Yes We Can-sticker’ op de bus te plakken waarin wordt opgeroepen
Joris Demmink voor de rechter te brengen.
Juist op dat moment kwam er een jongen aanlopen, een jaar of 25. Niet bijzonders aan te zien verder. Hij
vroeg: “Wat is dat voor een sticker?” Ik antwoordde: “Dat is de hoogste man van het ministerie van Justitie. Hij
is een crimineel” De jongen, zonder een spier te vertrekken: “Ja, logisch, anders kom je daar niet!” Vervolgens
deed hij zijn brief op de post en liep weer verder.
We zijn diep gezonken in dit land. Ik ben het met de anonieme jongen eens dat criminele antecedenten thans
bijna een voorwaarde zijn in een politieke toppositie te worden benoemd. En ook al is dat niet zo: de walging
van de burger over ons bestel is inmiddels tot enorme hoogten gestegen. Desondanks zijn ze nog wel te
vinden, de bestuurders en media die niet ‘corrupt, pedofiel of mafioos’ zijn, maar, akkoord, het is geen sinecure.
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Nog even over GeenStijl: ik wil alleen door ons leger worden verdedigd op vaderlandse bodem zoals in 1940. In
Afghanistan is ons leger agressor en moordt op onschuldige burgers. Ze worden daarbij actief gesteund door
GeenStijl. Een mafioos medium, inderdaad.

8.

johnmans

30 Dec 2008 om 13:42
Micha,
Mijn sterktewens aan jou met je cases in 2009 is welgemeend en je stevige toon vind ik doorgaans ook
helemaal verantwoord.
Ik moet ook duidelijker zijn, het gaat me eigenlijk niet om GS (die kunnen zich wel verweren), maar om jouw
qualificatie ‘potentiele kindermoordenaars’. Dat mag je van politici roepen, maar niet van de dames en heren in
het veld daar.

9.

Gebruikersnaam

30 Dec 2008 om 13:44
Geenstijl is een overheidsdienst verkapt als ‘oppositie’. Zij vertegenwoordigen gewoon de schaduw agenda van
de machthebbers. Niet voor niets dat een Haagse ingewijde, Sjuul Paradijs, hoofdredacteur bij de Telegraaf is
geworden.
Het leger ons verdedigen in Afghanistan? Omdat een of andere bebaarde grotbewoner (door de CIA getraind)
een zeer goed voorbereidde aanslag zou hebben gepleegd? Overigens is het bewijs nog steeds niet geleverd en
komt waarschijnlijk uit dezelfde koker als de nooit gevonden Iraakse massavernietigingswapens. Van dat
laatste hebben de autoriteiten inmiddels toegegeven dat het leugens waren.
Miljoenen gaan daar naar Afghanistan. Maar wat we daar doen? Niemand die het weet. Of het zijn de olie
pijpleidingen die verdedigd moeten worden.

10.

Dorotee

30 Dec 2008 om 15:39
En op de voorlaatste dag van het jaar weer een merkwaardige dode op de inmiddels lange lijst van mensen die
tegen D. ageerden: mr. Hamer. Was hij niet de advocaat van de jongen die tegen D. getuigde? Opnieuw een
plotselinge, vreemde dood. Ben maar voorzichtig Mich. Het beste voor 2009.

11.

E-bee

30 Dec 2008 om 16:34
Het is een bijzondere tijd om nu te leven. De bestuurlijke waanzin wordt monstrueus. Over de kwalijke
mindcontrol van Geenstijl, overheids en justitievehikel, geen goed woord. Moet kennelijk sympathie opwekken
voor het leger, laten ze eens DU aangetaste kinderen zien in voorlichtingsfilms, want dat staat ze ook te
wachten.

12.

tess

30 Dec 2008 om 17:55
Micha dat moet ik je geven een geweldige vondst:
2009 het jaar van de klokkenluider!
De beste wensen en moge Josris Demmink een fair proces krijgen!

13.

Observator

30 Dec 2008 om 17:55
@ Dorotee
30 Dec 2008 om 15:39
Nieuw voor mij, maar zéér verontrustend.

14.

tess

30 Dec 2008 om 17:57
@ Dorotee
Graag de bronvermelding erbij.

15.

Wim Heitinga

30 Dec 2008 om 17:58
Micha, één succesvol en vooral gezond 2009 toegewenst!
U hebt met uw uitstekende werk veel respect en goodwill gekweekt, wat wel blijkt uit het groeiende aantal
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lezers.
Maar, alhoewel de zin ‘Gaat de webmaster voort op zijn heikele en o zo omstreden ‘anti-Joodse’ weg richting
holocaust?’ duidelijk sarcastisch bedoeld is, zit het mij niet lekker.
Het topic ‘Een Joodse samenzwering bij PCM’ was in mijn ogen een kolossale vergissing en heeft alleen als
resultaat dat het de anti-Joodse gedachten én gevoelens onder een aantal antisemitische lezers en reageerders
voed.
Corruptie en machtsmisbruik komen voor onder alle geloofen en rassen, het is dus gewoonweg fout en smerig
om een bepaalde bevolkingsgroup, bewust of onbewust, weg te zetten als geldbelust, onbetrouwbaar en corrupt.
Mijn advies, laat het hierbij, want het zou echt jammer zijn als u een deel van de zorgvuldig opgebouwde
lezerskring kwijtraakt en u uw bewonderingswaardige en legitieme strijd verder mag gaan voeren met een
clubje neofascisten.

16.

tess

30 Dec 2008 om 18:02
http://victoriedijk.com/advocaat-gerard-hamer-overleden-nos-nadvocaat-uit-bernheze/

17.

Dat dan weer wel

30 Dec 2008 om 18:02
@Johnmans 12.59
Het is ook triest.
Defense wil zeggen: verdedigen.
Wat heeft Irak en Afghanistan ons volk ooit aangedaan dan Johnmans?
De generatie ná ons zal waarschijnlijk pas de echte waarheid horen en het échte aantal slachtoffers van de
‘vredesmissie’ aldaar.
Die zijn er vaak niet meer direct bij betrokken en geloven het wel.
De fotorolletjes van Scebrenizia waarop te zien dat de Nederlandse tanks over moslims walsten, zijn ‘opeens
kwijt geraakt’ toch?
De nazorg van niet alleen ‘onze jongens’ laat veel te wensen over zie hieronder. Vandaag werd bekend dat er
weer kamervragen over worden gesteld. Zie reacties van veteranen die aan post traumatisch stress syndroom
lijden en aan hun lot worden overgelaten, hieronder.
http://www.eenvandaag.nl/index.php?
module=PX_Story&func=view&cid=2&sid=34275&nav=34277,34276,34275,34274,0
Na de golfoorlog verzwijgt de Amerikaanse overheid
zelfmoordgolf onder Irakveteranen. Vaak afgeschreven, 10.000 levend op straat.
zie hieronder.
http://www.mo.be/index.php?id=61&tx_uwnews_pi2[art_id]=20995
http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=18370&cHash=a1db11f443
Het ministerie van defensie geeft daarnaast ook kapitalen uit aan reclame om de jeugd het stoere en
aantrekkelijke van het leger te laten zien. Ik zie een enkele jongere om mij heen die hier in trapt. Het avontuur
lokt, dubbel salaris, gratis rijbewijs halen.
In geval van bedreiging en oorlog zou ik er trots op zijn als mijn 3 zoons helpen ons land te verdedigen. Nu in
geen geval.
Waar Nederland zich nu in heeft gestort heeft niets te maken met verdedigen. Slechts achter politieke
doeleinden van de nieuwe wereld orde aanhobbelen.
In de Golf van Aden ligt op dit moment een internationale oorlogsvloot klaar waaraan 15 landen aan deelnemen.
Een miljoenenoperatie om ‘Somalische piraten’ te bestrijden.
Geloof jij dat Johnmans?
De msm bericht er ‘doelbewust?’ nauwelijks over.
Hieronder ook iemand die uit de school klapt
http://www.niburu.nl/load.php?actie=/forum
Door alle des-informatie gaan steeds meer mensen op zoek naar de echte waarheid. De alternatieve
nieuwssites schieten als paddenstoelen uit de grond en het bezoekersaantal stijgt.
Hier onder weer zo’n bericht over een Franse dna-onderzoekster die iets ontdekte wat niet openbaar gemaakt
mag worden doet zelfmoordpoging, ligt in coma.
Daarna is haar laboratorium afgebrand.
http://argusoog.punt.nl/?id=426304&r=1&tbl_archief=&
Hieronder een interessant boek over: De geschiedenis als complot
http://www.theboogeyman.eu/
@Micha: Prettige jaarwisseling en al het nodige.
Veel succes en wijsheid in de strijd naar waarheid.

18.

tess

30 Dec 2008 om 18:06
Diezelfde middag was via een tussenpersoon de melding gekomen dat de aangever Frank L. ontkent
dat hij een valse aangifte heeft gedaan. Hij zou onder druk zijn gezet om zijn verklaring in te
trekken. Ik ontmoet de jongen in Cromvoirt, een half uur voor het acht uur journaal. Logistiek staat

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1374/agenda-2009-jaar-van-de-klokkenluider.html (4 of 8) [3/10/2009 11:55:57 PM]

Agenda 2009, jaar van de klokkenluider at Klokkenluideronline
alles klaar - camera, straalverbinding etc. Als deze getuige zelf aannemelijk kan maken dat Justitie
niet de volledige waarheid vertelt, dan gaan we zijn bewering uitzenden, zo is met de hoofdredactie
afgesproken. Op voorhand besluiten we om het acht uur journaal over te slaan, want de belangrijke
inschatting over de betrouwbaarheid van de bron moet niet overhaast gemaakt worden. Na een lang
gesprek oordeel ik zelf dat Frank L. deze avond geen overtuigend verhaal kan vertellen. Hij is
gestresst, in de war, achterdochtig, wil vooral zichzelf rechtvaardigen. Dus de avondjournaals
beperken zich tot de melding dat de aangifte tegen de topambtenaar is ingetrokken, precies op
dezelfde wijze als alle ander media dat doen. Frank L. heeft zijn zaak inmiddels in handen
gelegd van advocaat Hamer uit Amsterdam.
Bron: http://blogger.xs4all.nl/elannet/archive/2007/07/15/257689.aspx

19.

M.

30 Dec 2008 om 18:09
Tess, ook hier meer over Hamer:
‘Mr. Gerard Hamer, strafrechtdeskundige en filosoof in Amsterdam, vindt dat minister Jan-Hein Donner ‘iets uit
te leggen heeft’. Volgens het Openbaar Ministerie zou de aangifte van 14.10.2003 -van de 28-jarige ‘Janos’ vals
zijn. Deze Janos verklaarde dat een topambtenaar van Justitie hem seksueel zou hebben misbruikt toen hij nog
minderjarig was. Het OM liet na een verhoor van drie dagen (dinsdag van 12.00 tot 17.00 uur, woensdag van
15.00 tot 0.30 uur en donderdag van 10.00 tot 17.00 uur) weten dat Janos zijn ‘valse’ aangifte zou hebben
gedaan nadat hij hiertoe was aangezet door iemand uit de journalistiek, die hem ook betaling zou hebben
beloofd. Een half uur na deze persmededeling voegde het OM eraan toe dat dit in elk geval niet iemand was van
de Gay Krant. -Janos verklaarde donderdagavond bij SBS-6 dat hij vasthoudt aan zijn aanvankelijke verhaal
omdat hij zijn aangifte onder sterke druk zou hebben moeten intrekken.. Dat zou een kwalijke praktijk zijn, die
het gerucht aanwakkert dat deze kwestie door de top van Justitie zou worden beïnvloed. Volgens mr. Hamer
zijn er in elk geval ernstige fouten gemaakt door het OM. Als het OM aanleiding heeft gehad om Janos op een
zeker moment niet meer aan te merken als getuige, maar als verdachte, dan had men hem moeten wijzen op
zijn rechten en plichten Volgens Janos is dat niet gebeurd. Ook verklaarde hij bij SBS-6 dat hij, tegen de regels
in, geen kopie heeft gekregen van de door hem ondertekende verklaringen. Janos kreeg al evenmin het aanbod
om zich te laten bijstaan door een advocaat of door een traumapsycholoog, iets wat bij slachtoffers van
seksueel misbruik op zeer jonge leeftijd wél gebruikelijk is. -Persofficier van Justitie Van der Voort van het
arrondissement Den Bosch geeft toe dat aan deze voorwaarden niet is voldaan. Volgens Hamer had er in dit
geval ook zeker een (video)band opname van het verhoor gemaakt moeten worden, zodat achteraf bekeken
had kunnen worden of alles volgens de regels was verlopen. Van der Voort moest vrijdag bij SBS-6 toegeven
dat ook dit door de politie over het hoofd is gezien. Daarmee raakt het OM in een lastig parket. Hamer vindt nu
dat minister Donner ‘in deze bizarre kwestie’ écht iets zal moeten uitleggen. Janos [prostitué] verklaarde
donderdagavond 16-10-2003 bij SBS-6 dat hij vasthoudt aan zijn aanvankelijke verhaal omdat hij zijn aangifte
onder sterke druk zou “hebben moeten” intrekken.. Lees ook de letterlijke tekst uit Stem van Nederland, SBS6, vrijdag 17 oktober 2003, Vragen door jounalist………………………………… “Is de afgelegde verklaring in kopie aan
jou meegegeven?” Janos: “Nee” -Is er een bandopname van de verhoren gemaakt? Janos: “Nee” -“Is er
juridische ondersteuning geweest bijvoorbeeld van een advocaat?” “Nee” -“Is de zaak behandeld als een
zedenzaak?” Janos: “Nee” etc.etc.etc. Zie ondec SBS-6 ‘
http://news.nujij.nl/nieuwe-onthullingen-in-de-zaak-demmink.397648.lynkx

20.

M.

30 Dec 2008 om 18:14
En hier:
http://www.gk.nl/index.php?id=9&a=bericht&bericht=129
–> Gerard Hamer, jurist:
“De hele zaak is bizar. Ik denk dat justitie met de groots mogelijke omzichtigheid had moeten handelen. Deze
man heeft aangifte gedaan tegen wat justitie zegt een van onze ambtenaren. Nou dan moet je zo’n aangifte
echt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen, immers de baas van de politie, de minister van
justitie heeft al gezegd dat het niet waar is. Misschien is het het handigst als we gewoon de video-opnamen
kunnen bekijken van deze aangifte want je mag aannemen dat er video-opnamen gemaakt zijn.”
Vraag aan de persofficier van het Openbaar Ministerie in Den Bosch is Charles van der Voort: “Zijn er
bandopnamen gemaakt van het verhoor?”
Charles van der Voort: “Nee, die zijn er niet gemaakt.”
Gerard Hamer: “In een zaak als deze moet je video-opnamen maken.”
Vraag: “ En als dat niet gebeurt is?”
Gerard Hamer: “Dan heeft de minister wat uit te leggen. Dan heeft de minister veel uit te leggen. Zeker als de
minister van te voren zegt dat het niet waar kan zijn en die man zegt het is wel waar. Die man wordt verhoord
en vervolgens zegt de minister het kan niet deze situatie. Het is bewezen. Dan wil ik weten hoe zijn die
verhoren geweest. Hoe nauwkeurig en hoe zorgvuldig? Welk verbaal geweld is er gebruikt jegens die man? Hoe
is er gesproken met die man? Dat moet apengoed controleerbaar zijn.”

21.

Micha Kat

30 Dec 2008 om 18:22
Het begint nu toch wel buitengewoon luguber te worden allemaal…
Ik ben nog enige weken geleden benaderd door ‘bronnen’ die mij wisten te vertellen dat Hamer zelf een
pedofiel was, de ‘Vervloesem-strategie?’.
Het wordt een heel spannend 2009!!!

22.

M.

30 Dec 2008 om 18:39
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Zijn plotselinge en onverwachtse overlijden in combinatie met deze ‘bronnen’ die jou deze ‘info’ toevertrouwen,
lijkt inderdaad vreemd en verdacht.
Nergens in de nieuwsartikelen over zijn overlijden wordt gerefereerd aan zijn rol als advocaat van Frank L.,
alhoewel dat niemand zal verbazen hier.
Rest mij nog jou en allen die je op wat voor manier dan ook steunen, ook de reageerders hier, een heel goed
2009 toe te wensen.

23.

tess

30 Dec 2008 om 19:26
@ Micha
Ik ben nog enige weken geleden benaderd door ‘bronnen’ die mij wisten te vertellen dat Hamer zelf
een pedofiel was, de ‘Vervloesem-strategie?’.
Bedoel je daarmee de geloofwaardigheid van een persoon bij voorbaat al in discrediet brengen?
In ieder geval Micha als jou iets overkomt, liever niet dat weet je, dan weten wij dat dit te maken heeft met
jouw bemoeienissen om een fair proces voor Joris Demmink voor elkaar te krijgen! Maar dan nog, hoe maak je
zoiets hard? Is er überhaupt ook maar een iemand van de politie die zuiver op de graat is om ons dan te helpen
jouw moordenaar te traceren en deze veroordeeld te krijgen?
Hebben wij eigenlijk een emergencykit in case of …

24.

Gebruikersnaam

30 Dec 2008 om 19:46
Hartproblemen op die leeftijd is niet raar maar een echte journalist blijft wantrouwig. Hamer was ook de
advocaat van Jesse Remmers las ik op http://misdaadjournalist.web-log.nl/misdaadjournalist/2008/12/gerardhamer-ov.html
Voor de rest ben ik het wel met Heitinga eens. Trap niet in de val van antisemtisme, vermijd dat.

25.

tess

30 Dec 2008 om 19:52
Dan is het tijd voor wat humor:
http://www.burorenkema.nl/2008/12/kerstbomen_met_bos.php

26.

tess

30 Dec 2008 om 19:55
En dan nog een overzicht van het jaar 2008. Weer niets over Joris Demmink!
http://www.burorenkema.nl/2008/12/jaaroverzicht_2008.php

27.

tess

30 Dec 2008 om 19:57
Kan iemand mij nog even helpen aan een lijstje met namen van mensen die nu dood zijn en die op de een of
andere manier betrokken waren bij de zaak Demmink?

28.

Rudolf Paul

30 Dec 2008 om 20:16
@ tess
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/140227

29.

Nihil Dicens

30 Dec 2008 om 23:21
Even Off-topic Micha, maar heb je dit bericht over Marjon van Royen al gelezen? Ook de bloggers komen er
achter dat zij een leugenares is…
http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2008/12/de-leugens-van-marjon-van-royen.html

30.

tess

2 Jan 2009 om 09:52
Het verhaal van de klokkenluidende postbode:
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http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1115616.ece/
Waarschuwende_postbode_hoeft_zijn_baan_niet_terug

31.

Juriste

2 Jan 2009 om 12:14
“2009 wordt het jaar van de geestelijke hygiene”, volgens een artikel in Trouw. “Bankmedewerkers, politici en
journalisten gaan zich bezinnen op de ethiek van hun werk. Daarbij zullen zij de ’waarden van gewone mensen’
moeten herontdekken: de waarheid spreken, betrouwbaar zijn, beloftes nakomen”, aldus Gabriel van den Brink.
http://www.trouw.nl/nieuws/economie/article1935833.ece/Jaar_van__rsquo_geestelijke_hygiene_rsquo__.html
M.i. zal er een trend onstaan van nog meer zakkenvullen en zullen de “gewone mensen” hun waarden bijstellen
en ontdekken dat zakkenvullen loont en profiteren van de eerlijke mensen.
Een aantal jaren zei een advocate (destijds nog bij het later opgeheven kantoor Duynstee in Maastricht) tegen
mij dat ik veel te eerlijk ben. Ze treiterde mij, maar omdat ik haar gratis had via DAS-rechtsbijstand negeerde
ik haar getreiter. Ze was woedend dat ik met mijn eerlijkheid veel geld binnenharkte, want dat had ze niet
verwacht. Zij meende kennelijk dat liegen en bedriegen geld oplevert. Zij sprong uit haar vel van woede toen ze
zag hoeveel geld ik ontving van de wederpartij. Een grotere haat tegen mij heb ik in mijn leven niet
meegemaakt. Ze begon meteen te treiteren toen ze zag dat ik keurige dossiers meebracht. Daar kunnen
advocaten niet tegen, want zij willen sjoemelen en liegen, maar ik wil gewoon de feiten zoals ze zijn voorleggen.
Ik ontmoette vele advocaten, die niet deugen.
Klokkenluiders kunnen gemakkelijk een site vullen met de misstanden in de advocatuur (Treiteren en bedriegen
van clienten).

32.

Paulus

2 Jan 2009 om 14:07
De winnaar van deze kwis
http://www.depers.nl/binnenland/273599/Proefwerk-2009.html
mag een week hoofdredacteur zijn van De Pers. Dat lijkt me de gelegenheid om klokkenluiderissues onder de
aandacht te brengen.

33.

Gebruikersnaam

2 Jan 2009 om 14:50
Ik heb meegedaan, niet echt sterke vragen en antwoorden. Ach ja…
Antwoord op de eerste vraag van de Pers quiz is trouwens te vinden op: http://airvd.wordpress.com/

34.

tess

2 Jan 2009 om 18:15
@ Paulus
De winnaar van deze kwis
http://www.depers.nl/binnenland/273599/Proefwerk-2009.html
mag een week hoofdredacteur zijn van De Pers. Dat lijkt me de gelegenheid om klokkenluiderissues
onder de aandacht te brengen.
Het is het proberen waard. Wie gaat ervoor?

35.

Juriste

4 Jan 2009 om 15:45
Thomas Lepeltak zat vannochtend in het programma van Harry Mens (Business Class RTL) te vertellen over de
Palestijnen. Zijn mening was dat de Palestijnen meer aan het woord moesten komen in de media en hij noemde
als reden dat de Israeli beter Engels spreken en daarom meer het woord voeren op TV. Er is een tendens
waarneembaar dat de Palestijnen steun krijgen van het Westen.
Het was nogal een emotioneel betoog van Thomas Lepeltak, hij somde een aantal regels op van een papier.
Omdat ik halverwege inschakelde, ontging mij de clou. Gretta Duisenberg zag ik niet.
Volgens mij heeft de oorlog in Gazastrook helemaal niets met religie (of anti-semitisme) te maken: De
Palestijnen leefden (versnipperd in stammen) in dat gebied en hun land werd afgenomen en het is dus een
kwestie van verovering van gebieden. Veel Palestijnen zijn in het verleden al naar Jordanie en Kuweit gevlucht.
Ik vind het geen klokkenluidersonderwerp, maar het is wel een belangrijk onderwerp in 2009.

36.

Gebruikersnaam

4 Jan 2009 om 15:50
Nee, ik vind dat iedereen het Midden-Oosten conflict moet negeren Of ALLEEN een oplossing zou moeten eisen
van de Westerse leiders. Niet zelf met theorieën, oorzaken of andere onzin aankomen.
Alleen om een oplossing vragen.

37.

tess
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@ Gebruikersnaam
1. mondiale ontwapening als opstarter en verder ben ik het wel met jou eens.

1. 2009 het jaar van de klokkenluider · Tessonome
Pingback op 30 Dec 2008 om 19:44
2. Druk, druk, druk, druk « “Piquanterieen”
Pingback op 10 Jan 2009 om 14:54
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Zoals beloofd met enige vertraging wegens een korte vakantie (mountainbiken in

Zuid-Limburg) de agenda-2009 van deze website, voor zover in deze chaotische
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tijden althans sprake kan zijn van een ‘journalistieke agenda’. 2009 wordt het ‘jaar van de
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klokkenluider’ en dat belooft voor deze website veel vuurwerk. Wat gaan we doen? Primo: we gaan
Joris Demmink opknopen. De schuld van deze pedofiele kinderverkrachter staat wat ons betreft
vast en thans is het een pure principezaak geworden om de man voor de rechter te krijgen. We
hebben nog vele pijlen op onze boog. Daar zijn:
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●
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*er komen nieuwe Demmink-filmpjes waarin meer ‘hoogwaardigheidsbekleders’ en ‘kwaliteitsmedia‘

●

JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink

zullen worden geconfronteerd met de delicten van de justitie-topman

●

Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●

Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

Stichting Klokkenluideronline. Het

●

Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

rekeningnummer is 672997150. te

*er is een documentaire in de maak over de zaak-Demmink die zal worden aangeboden aan regionale
en buitenlandse zendgemachtigden
*er komt een vierde aangifte tegen Demmink nadat de eerste (die van Frank L.) en de tweede (die

klokkenluiders in het algemeen
kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

Amsterdam.

van Baybasin) door justitie zijn ‘geneutraliseerd’. Dat betekent dat er binnenkort twee ‘actieve’
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aangiftes op tafel liggen van (Turkse) slachtoffers van het seksmonster. De wijze waarop het OM

De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland

deze aangiftes gaat ‘behandelen’ zal weer vele sappige Demmink-stukken gaan opleveren.
●

En dan hebben we nog een opvallende en spectaculaire actie in voorbereiding waarvoor we ook jullie
hulp nodig hebben.

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

*De webmaster is van plan een verzoek te doen aan Harm Brouwer, de hoogste man van het OM, om
vervolging tegen hem in te stellen wegens laster tegen Demmink. Het kan niet zo zijn dat iemand in

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

weerzinwekkende delicten zonder dat daar enige reactie op volgt. De lezers van deze site alsmede de

overheid

leden van de Demmink-Hyves zouden deze oproep aan het OM moeten ondersteunen met eigen

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

aangepakt als hij keurige hoogwaardigheidsbekleders van naam en faam in diskrediet brengt door
hun reputatie te besmeuren en te vernietigen? Natuurlijk verdient hij dat! Kat voor de rechter!
Kat voor de rechter? Kat staat al voor de rechter, nog wel als wederpartij van

een rechter! Ja, waarde lezers, de zaak-Westenberg waarin uw webmaster in
2004 door de vice-president van de Haagse rechtbank werd gedagvaard wegens -inderdaad, daar
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paste naar het OM mailen. Heeft uw webmaster dan soms geen recht op repressie door de sterke arm
van de wet als hij deze overtreedt? Verdient hij het niet net als iedere andere burger te worden
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●

verzoeken zodat het OM wordt bedolven onder de ‘vervolg-Kat-verzoeken’. Binnenkort zal de tekst
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Bezoekers

gaan we weer- smaad en laster gaat binnenkort de hoger beroepsfase in. Zoals u wellicht weet won
uw webmaster glansrijk in eerste aanleg. Lees via deze link (en onderliggende links) de details over
deze absurde rechtsgang waarbij een aspect toch wel in extreme mate opvalt:

●

14 momenteel online

●

107 gezamenlijk maximum

●

1165291 totaal aantal bezoekers

Hoe is het mogelijk dat deze rechter Westenberg Kat aanpakt via een civiele bodemprocedure die nu
al rond de 150.000 Euro heeft gekost op grond van enkele woorden die door niemand als krenkend of
lasterlijk worden gezien (behalve door Westenberg zelf) terwijl Joris Demmink maar niet in beweging
wil komen zelfs niet als hij jaar in jaar uit word weggezet als criminele kinderverkrachter? Zou dat
heel misschien wellicht eventueel -qua hypothese dan- een subtiele aanwijzing -verder gaan we niet!kunnen zijn van een mogelijke zweem van schuld aan de kant van de Justite-SG?
Hoe dat ook zij, we gaan de ontwikkelingen in de Westenberg-zaak op deze site natuurlijk ook weer
volgen. Wat deze zaak natuurlijk extra spannend maakt is dat ‘de Staat’ via Hans Westenberg
wellicht zal proberen af te rekenen met uw webmaster, met andere woorden: dat de zaakWestenberg in feite een soort ‘verstek-proces’ gaat vormen voor de zaak-Demmink. Hier zijn we
natuurlijk zeer alert op. We kunnen u wel vast verklappen dat de Staat in de zaak-Westenberg
dermate verdacht opereert, dat er alle aanleiding is het ergste te vrezen. Er is nu bijvoorbeeld ruzie
over de vraag welk Hof deze zaak moet gaan behandelen nadat de Staat de zaak via hilarische
trucages -wellicht hierover later meer!- van het Hof Den Haag naar het Hof Amsterdam heeft willen
overhevelen.
Well, er is zo veel werk aan de winkel, we worden al half gek als we er aan denken… Als er nog tijd
over schiet willen we ook graag de serie Het Farmaceutisch Complot weer opnemen omdat de
misdaden van de farmaceutische industrie in onze ogen de meest alarmerende zijn uit de
geschiedenis… We hebben weer leuke -of liever, schokkende- nieuwe informatie gekregen over de
wijze waarop de pillendraaiers de mensheid vergiftigen en vermoorden vanuit pure geldzucht. Voor
2009: lieve lezers, slik geen pillen!
Tot nader!

13 Reacties op “Agenda 2009: Demmink,
Westenberg, pillen”
Feed voor dit bericht Trackback adres

1.

Juriste

4 Jan 2009 om 22:48
Mountainbiken in Zuid-Limburg, erg sportief, Micha.
Over de farmaceutische industrie valt in ieder geval genoeg te schrijven, dat in het verkeerde keelgat zal
schieten en serieuzer zal worden gepareerd dan het geschrijf over Demmmink, want Demmink is een
overheidsambtenaar. De landsadvocaat heeft wel belangrijkere zaken dan journalisten te dagvaarden. Een boek
over Demmink, lijkt me een goed plan. Net zoals het boek over Rijkman Groenink (”De prooi”), waar ik nog niet
doorheen gekomen ben.
De bankensector of de industrie laat zich adviseren door advocaten en advocaten procederen nu eenmaal
graag, waardoor de kans op procedures dan veel groter is.

2.

Frank Black

4 Jan 2009 om 22:49
als ik een bestuurder zou zijn van een van de clubjes ( bijvoorbeeld Nieuwe of Litteraire Societeit De Witte
http://www.societeitdewitte.nl/index.php?id=000176 of de Roosevelt Stichting/Four Freedoms Award http://
www.fourfreedoms.nl/index.php?lang=en&id=14 ) dan zou ik ook graag een kopie krijgen van de tekst van
jouw verzoek. en een afschrift naar het secretariaat van het SG beraad natuurlijk http://nl.wikipedia.org/wiki/
SG-beraad
voor meer vrinden, bezoek http://www.algemenebestuursdienst.nl/abd_algemeen/index.cfm?
fuseaction=netwerkzoeken
selecteer geen groep en vul enkel JUS in als trefwoord en klik zoeken. zoeken zonder trefwoord kan ook.
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3.

Gebruikersnaam

4 Jan 2009 om 23:43
Tsja, het wordt een beetje de David tegen Goliath zo. En onlangs zei iemand op TV dat David in werkelijkheid
niet won van Goliath…Misschien kan de Paus hier duidelijkheid overgeven.
Hoe het ook zijt, wat betreft de Demmink zaak zou je misschien op dat tuig dat in de Tweede Kamer zit kunnen
richten. Die huichelachtige B acteurs. Zij zouden dit moeten oppakken. Heel het jaar voeren ze geen reet uit en
als de camera’s snorren blijven ze tot 4 uur ’s nachts door bakkeleien over onbelangrijke zaken. In het theater
dat de Tweede Kamer heet. En maar denken dat niemand hun door heeft.

4.

nagalm

5 Jan 2009 om 00:10
Waarschijnlijk wel weer zonder reactie, zonder resultaat… maar toch, blijf het proberen…..
Beste Alberto, redactie undercover in Nederland, Met respect voor uw undercoveracties, heb ik ook deze keer
de uitzending bekeken van uw programma, waarin de zgn. arts en drs. zich zeer eenvoudig lijkt te bedienen
van onschuldige, beschadigde kinderen. Ik ben erg blij dat u dit soort praktijken openbaar aan de kaak stelt,
immers, de wereld van nu is voor kinderen al vaak moeilijk genoeg! Mede door uw uitzending van vandaag,
zondag 4 januari 2009, zou ik u willen vragen om aandacht te willen besteden aan de grootste pedo die ons
land rijk lijkt te zijn, maar die hoe het kan mag Joost weten, na zoveel bewijsmateriaal, nog steeds niet ter
verantwoording wordt geroepen! Deze man, is degene die boven ons hele justitiële systeem staat, zowel qua
functie als lijkt qua macht: Waar zijn kinderen veilig? Als de allerhoogste man van ons justitieel apparaat op
vele sites en reeds jaren omstreden is? Zie hier: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1378/agenda-2009demmink-westenberg-pillen.html Kunnen wij ons wenden tot de politiek? Nee! Kunnen wij ons wenden tot de
Nationale ombudsman? Nee! Kunnen wij ons wenden tot de publieke omroepen? Nee, na enkele uitzendingen
over deze man: niet meer! Kunnen wij ons wenden tot de commerciële omroepen? Noemt u mij er één! Ik zie in
het archief dat na publicaties in Panorama en Gaykrant, TweeVandaag en Nova even aandacht hebben besteed
aan deze uiterst gevoelige zaak, waarin onder andere Aleid Wolfsen (oud-rechter en burgemeester van
Utrecht), en Krista van Velzen hun onomstreden mening geven! Waar het dan ook bij gebleven is….
teruggefloten? Laat u zich terugfluiten als er door de jaren heen massa’s kinderen misbruikt schijnen te zijn
door deze man? Of komt u wel op voor deze kinderen?
Een bezorgde moeder.
(ik ben nou eenmaal naïef als het op blijven proberen aankomt…;)

5.

ronald

5 Jan 2009 om 10:20
Houd ook de laster zaak van Maurice de Hond in de gaten. Hier gaat het dan niet om laster tegen de staat,
maar de staat (justitie) speelt een heel vreemde rol. Een civiele rechter die, in een schriftelijke(!!!) procedure
zonder getuigen te willen horen, meer dan 100.000 euro schade vergoeding toewijst aan een werkeloze omdat
je hem een aantal malen hebt uitgemaakt voor moordenaar ruikt heel verdacht.

6.

Charles

5 Jan 2009 om 10:52
Een boek over Demmink, oppert Juriste hier. Ja, als het ter boek staat is het pas officieel, veel meer dan op een
website…
Maar wel eerst even te rade gaan bij Alexander Nijeboer, wat je dan alemaal kunt verwachten als auteur.
Overigens de website van “een man tegen de staat” staat op zwart. Weet iemand hier meer van?

7.

RuudHarmsen

5 Jan 2009 om 11:48
Micha Kat:
===
Primo: we gaan Joris Demmink opknopen.
/===
Een formulering die critici alleen maar in een de kaart speelt. Je wekt de indruk geen rechtsstraat voor te staan,
maar heksenprocessen en lynchpartijen. Het gepeupel tegen Gebroeders de Wit, dat soort middeleeuwse
toestanden.
Het zal wel jolig bedoeld zijn, maar ik distantieer me hier nadrukkelijk van.

8.

E-bee

5 Jan 2009 om 11:51
Hebben we nog een rechtsstaat dan?

9.

RuudHarmsen

5 Jan 2009 om 11:56
Gebruikersnaam:
===
Hoe het ook zijt, wat betreft de Demmink zaak zou je misschien op dat tuig dat in de Tweede Kamer zit kunnen
richten. Die huichelachtige B acteurs. Zij zouden dit moeten oppakken.
/===
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De laatste twee jaar onder een steen gewoond?

10.

Bart Bemelmans

5 Jan 2009 om 12:01
“Primo: we gaan Joris Demmink opknopen.”
Kat heeft zich hiermee al uitgeschakeld. Niet in staat tot objectieve journalistiek.

11.

RuudHarmsen

5 Jan 2009 om 12:01
Micha Kat:
===
De webmaster is van plan een verzoek te doen aan Harm Brouwer, de hoogste man van het OM, om vervolging
tegen hem in te stellen wegens laster tegen Demmink.
/===
Als je al zo’n proces zou krijgen, dat heb je er alleen jezelf mee. Er mag dan namelijk van de rechter niemand
gehoord worden. Ze stellen vast of je de uitlatingen gedaan hebt, dat heb je, klaar, veroordeeld, volgende zaak.
Zie jurisprudentie Maurice de Hond.

12.

Inanna

5 Jan 2009 om 16:30
Micha, ik moest wel vreselijk om je lachen en ik heb Zaplog meteen even ingeseind. Kunnen ze daar ook LOL
hebben. Maar heel serieus:
Ik denk dat je er niet verstandig aan doet om jezelf aan te geven. De rechter zal dat opvatten als een
schuldbekentenis, waarop men jou zonder verder onderzoek zal veroordelen.
En dat is natuurlijk de bedoeling niet.
Maar Wim Dankbaar wil vast wel aangifte doen… Die was laatst witheet over deze idiote situatie!
Verder kan ik alleen maar zeggen: bedankt voor je inzet en ga zo door! Ook ik wil wel aangifte tegen je doen,
maar dan zo dat de ironie er afdruipt. Ik wacht op een concept van jouw kant. Zet er vooral duidelijk in, welke
vreselijke dingen je allemaal hebt gezegd of geschreven over Joris D. en zijn maten.

13.

Juriste

5 Jan 2009 om 22:32
De krantenredacties en de onafhankelijkheid van de berichtgeving, moeten ook op de klokkenluidersagenda
blijven staan vind ik.
“Een kat in het nauw maakt rare sprongen. NRC en Telegraaf willen zelfstandig verder: weg met de
moederbedrijven!” (van de weblog van Wim Kunst). http://wimkunstravenswoud.web-log.nl/
weblog_van_wim_kunst/2008/12/een-kat-in-het.html
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geld gesproken… alles stort nu in elkaar wegens die vermaledijde ’subprime hypotheken’ voor on- en
minvermogenden in de VS…. Maar reeds in januari van dit jaar onthulde deze website dat er ook in
Nederland actief wordt gejaagd op ’slachtoffers’ die deze toxic assets in de maag zouden kunnen
worden gespitst! Nu eindelijk na negen maanden en een ongekend Armageddon wordt de rest van
Nederland wakker en lezen we in De Telegraaf dat er een einde is gekomen aan de activiteiten van
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E-bee
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AIRVD & Pierre LeBon
????
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5.

Pierre Lebon

24 Sep 2008 om 23:36
Niets te verbergen E-Bee. Gewoon een NLer die permanent in Frankrijk woont, Peter de Goede heet -dus
synoniem is vd hand liggend- en zich met Kat en vele anderen zorgen maakt over wat er in NL gebeurt.
Heb tot voor kort altijd rotsvast vertrouwen gehad in onze democratie, regering, rechterlijke macht etc etc.
Het tsssssss was aan het adres van onze AIRVD die probeert mee te liften op een fundraising verzoek van
Micha Kat.
Bovendien vind ik dat de alhier goede discussies vaak worden vertroebeld door wazige verhalen met een veelal
bizarre strekking, waardoor -voor mijn gevoel- de angel uit het oorspronkelijke blog wordt gehaald, maar
misschien zie ik het wel verkeerd…
Ik haak in zo’n geval maar af, want ik beschik ongetwijfeld over te weinig fantasie.

6.

AIRVD

25 Sep 2008 om 00:02
Help AIRVD de winter door maar blijf vooral Kat steunen. Klokkenluiders is meestal geen rijk leven beschoren.
Ad Bos woont in een caravan dankzij het klokkenluiden. Weet niet of het nog steeds zo is. En weet niet hoe het
Micha vergaat.

7.

E-bee

25 Sep 2008 om 01:02
@Pierre LeBon
De algemene situatie moet wel tot bizarre meningen leiden, er zijn ook bizarre aanleidingen. Maar de mening
van Pierre LeBon wordt hier zeker gewaardeerd. Verder verbaasde ik me ook over het fondswerven, dat haalt
hier de angel uit de discussie.

8.

RuudHarmsen

25 Sep 2008 om 03:54
Micha Kat:
===
Ach, als wij van klokkenluideronline het in Nederland voor het
zeggen hadden …
/===
… dan kon je zomaar levenslang krijgen op basis van vage aanwijzingen plus ‘gesundes Volksempfinden’?
Voor de duidelijkheid: ook ik vind dat Demmink, Lippens e.d. grondig onderzocht en verhoord moeten worden
en door een onafhankelijke be- of eventueel veroordeeld. Maar ‘trial by column’ blijft gevaarlijk.
===
Misschien worden we nog wel eens een politieke volksbeweging!
/===
Hoe voorkom je een drama à la de LPF?

9.

RuudHarmsen

25 Sep 2008 om 03:58
Micha Kat:
===
[…]wij wisten het in januari!
[…]
Nu eindelijk na negen maanden en een ongekend Armageddon
/===
De complete kredietcrisis (wereldwijd) dateert al van zomer 2007, vertelt Wikipedia me:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kredietcrisis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Collateralized_debt_obligation
Zo voorspellend is deze site dus niet, met voorspellingen in januari 2008.
–
Ruud Harmsen, http://rudhar.com

10.

RuudHarmsen

25 Sep 2008 om 04:08
Micha Kat schreef eerder:
===
Deze onderneming blijkt zelfs nog een website te hebben om mensen met een notering bij het Bureau Krediet
Registratie aan een hypotheek te helpen. Is dit na alle ellende die over de wereld is uitgestort dankzij de
subprime-hypotheken aan minder vermogenden in de VS te geloven? Nee.
/===
Een notering bij de BKR kan ook een betekenen: een auto op afbetaling, steeds keurig afgelost, waarvan
bijvoorbeeld nog 2000 euro openstaat. Hoeft bij een goed salaris een hypotheek niet in de weg te staan, kan
best verantwoord zijn.
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11.

RuudHarmsen

25 Sep 2008 om 04:28
Eh, genoemde sites toch niet goed gelezen, Harmsen!
De site http://www.hypotheekondankscodering.nl/ is zelfs nog steeds open!

12.

RuudHarmsen

25 Sep 2008 om 10:01
http://www.volkskrant.nl/economie/article1070758.ece/Nieuwe_slachtoffers_in_reele_Nederlandse_economie

13.

Micha Kat

25 Sep 2008 om 10:30
@AIVRD, e-bee
Jullie kunnen natuurlijk ook elke dag naar de Bruna lopen om daar NRC Handelsblad en De Volkskrant te kopen
a 2 euro of zo per leugen-editie…
By the way, in de VS hebben ze nu de FBI al op de corrupte banken en hun managers afsgestuurd… hier wordt
Lippens nog een haartje gekrenkt ondanks al zijn leugens en alle pedofilie-beschuldigingen.

14.

juwita

25 Sep 2008 om 10:41
”Wij wisten het al in januari !”
Van welk jaar…. 2008 ? Lijkt mij vrij laat. Het ontwikkelen van bancaire (beleggings)producten tot verlegging
van onzekerheden/risico’s naar derden (collaterals, notes etc.)is al eind van de jaren tachtig van de vorige
eeuw op gang gekomen. In feite is deze ontwikkeling een volgende stap in een al eeuwendurend proces. De
ontwikkeling van de moderne optietheorie -tussen de jaren derig en eind jaren zeventig- was de voorlaatste
stap. Nederlandse banken blaasden daarin -ongeveer naar rato van hun omvang- hun eigen partijtje in mee.
Gedeeltelijke of volledige oninbaarheid van hypotheekschulden -zelfs al gaat het om honderdduizenden
gevallen- lijkt mij hooguit een symptoom van de huidige crises en zeker niet de oorzaak.
Toezichthouders (ik zag twee beren broodje smeren) stonden er bij en keken er naar.

15.

AIRVD

25 Sep 2008 om 10:41
@Micha
Ik ben afgelopen jaren van mijn geld bestolen, financieel kan ik niks bijdragen wel reacties. Kun je geen Google
ads nemen? Je genereert toch behoorlijk wat bezoekers. En je blijft onafhankelijk, je hebt verder niks met de
adverteerders te maken.

16.

E-bee

25 Sep 2008 om 10:52
@Micha
Uiteraard heb ik begrip voor je fondswerving, dat ligt wat anders voor je reaguurders.

17.

AIRVD

25 Sep 2008 om 11:10
@e-bee
Tegen beter weten in blijf ik op een wonder hopen, ik weet dat het onzinnig is maar dat houdt me op de been.
Anders had ik allang de wapens opgenomen en een paar mensen naar de eeuwige jachtvelden geholpen,
mensen die ik verantwoordelijk acht voor deze verotte wereld. Ik heb nog hoop op een betere wereld.

18.

esplanade

25 Sep 2008 om 11:21
Nederland had al jarenlang een subprime -schandaal: de aandelenlease affaire.

19.

juwita

26 Sep 2008 om 12:57
Esplanade,
Ben ik zeer met je eens. Bij aandelenlease is de situatie echter nog een gradatie ernstiger. Bij de aandelenleaseaffaire gaat het niet zozeer om burgers die -vanwege hun kredietwaardigheid- geen lening hadden moeten
krijgen, maar veelal om burgers voor wie de lening verborgen werd gehouden. Verborgen onder misleidende
termen als ”voorgeschoten bedrag” of ”inleg ”(in plaats van rente !).
Bij een aandelenleaseproduct als het Sprintplan (een product van Aegon; ruim 100.000 gedupeerden) was en is
er zelfs sprake van bedrog via een derivatenconstructie, waaruit dit product is opgebouwd.
Helaas is de aandelenlease-affaire, ofschoon nog lang niet opgelost, in de persmedia een beetje naar de
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achtergrond gedrongen. De hele berichtgeving in de persmedia over de aandelenlease-affaire blonk overigens
de afgelopen jaren uit in oppervlakkigheid en heengaand langs de kern van de zaak. Het meest bont maakte
het NOS Journaal het, maar wat wil je ook met een Eva Wiesing als verslaggeefster die liever op schoot kruipt
bij de heren bankiers.

20.

Maria

26 Sep 2008 om 19:13
Armageddon still has to come….
O.a. Oil Peak en gebrek aan staal zijn één van de dingen waar wij (alledaagse mensen) nu pas mee worden
geconfronteerd, wat natuurlijk aanzienlijk is. Dan hebben we het nog niet eens over het ecosysteem in de
zeeen, dat al naar de hartsiekidee is! Al jarenlang is dit bekend, maar haalde de mainstreammedia niet, omdat
de gemiddelde mens daar geen interesse in toont. (Ookal komt bijv. Telegraaf met een zinnig bericht hierover,
weinig reacties als gevolg). De gevolgen van dit alles is echt niet zo verrassend als je dit al langere tijd volgt.
Ga mij nou niet vertellen dat bankiers/economen dit niet hadden voorzien. De juist slimmerikken onder hen
hebben hun schaapjes al op het droge of proberen zich nú te voorzien van die schaapjes. En de rest heeft het
nakijken.
Kom niet aan met alternatieven en tegen die tijd is er wel iets anders … want het is al bekend dat al die
alternatieven niet duurzaam en rendabel genoeg zijn voor al die belanghebbende, behoeftige miljarden mensen
op deze aardkloot….
Ik ben helaas de link kwijt, maar in het verleden was dit eigenlijk al bekend onder een aantal zeer, zeer hoog
opgeleide mensen in USA, die uit voorzorgsmaatregelen de maatschappij feitelijk vaarwel hebben gezegd en
iets begonnen zijn om in nood zichzelf te kunnen bedruipen en meer nog: zij zien kennelijk door bepaalde
interessante facades heen. Als ik de link weer kan vinden en mocht er belangstelling voor zijn, dan plaats ik
deze wel hier.
Mtvrgr,
Maria

21.

AIRVD

26 Sep 2008 om 20:17
Fortis aandeel staat op 5 duro, dankzij Lippens.
@Maria
Het zijn allemaal gecreeerde problemen, men had eerder moeten ingrijpen maar kiest doelbewust voor deze
‘apotheose’.

22.

Observator

26 Sep 2008 om 22:20
Vanavond ben ik in een toestand die slechts simpele vragen gedoogt.
Vraag 1. Wat hebben wij toch met de dollar? Dat is toch een financieel totaal ongedekt middel tot betaling?
Vraag 2. Waarom mocht Saddam niet veiligheidshalve in Euro’s gaan afrekenenen voor zijn olie? En werd hij
vooral dáárom aangevallen?
Vraag 3. Waarom heeft Nederland zoveel geïnvesteerd in dollar-fondsen terwijl men wel wist of kon weten dat
de dollar een al gedurende vele jaren doorprikbare ballon was en is?
Vraag 4. Waarom moet ik steeds domme vragen stellen terwijl mijn echtgenote mij zegt -en bijna beveelt- dat
niet te doen vanwege haar en mijn burgerlijke gemoedsrust, die haar vertelt dat het allemaal tóch niets
uitmaakt?

23.

noshit

26 Sep 2008 om 22:26
Slechte lening, met deze regeltjes wordt iedereen gepamperd, je mag geen huis kopen met een maandlast van
1000 bruto, maar wel huren voor 1100 netto…. Er moet hier een markt kapot worden gemaakt, dit is
ndoorgeslagen, dat zeg ik nu al, en jullie over twee jaar!

24.

AIRVD

26 Sep 2008 om 22:34
@Observator
Simpel gezegd vertegenwoordigt de dollar de waarde van alle Amerikanen bij elkaar, zeg ik als niet econoom.
De dollar wordt hiernaast kunstmatig hoog gehouden doordat de oliereserves in dollars worden gewardeerd.
Dus anders gezegd: oliereserves worden als Amerikaans bezit gerekend. Zonder deze truc zou 1 dollar 4 euro
zijn (schatting).
Voor je gemoedrust kun je inderdaad beter bezig houden met dingen waar je blij van wordt. Of afwisselen zoals
ik doe:)

25.

juwita

16 Okt 2008 om 10:13
Hier nog wat tips voor leesvoer (boeken) voor bij de open haard of onder de klamboe.
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-Apocalypse Roulette; the lethal world of derivatives (1998) auteur: Richard Thomson
- de Goden verzoeken (auteur: Peter L. Bernstein e.a.) uit 1997.
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1.

Kantklosser

27 Sep 2008 om 20:49
—– Original Message —–
From:
To:
Sent: Saturday, September 27, 2008 1:53 PM
Subject: Re: Overige Vraag Particulier#Betreft: geen product, overig#26-09-2008 20:16:16
> Geachte heer ,
>
> Wij vinden het taalgebruik in uw e-mail beledigend en nemen uw mail
> dan ook niet in behandeling. Wij willen uw vraag graag beantwoorden
> indien deze voldoet aan normaal geldende fatsoensnormen.
>
> Met vriendelijke groet,
> ABN AMRO Bank N.V.
> Mw. J. van den Muijsenberg
>
> Uw vraag:
>
> On Fri, 26 Sep 2008 20:16:16 0200 you wrote:
>
> Uw vraag
> De vraag betreft het volgende
> product: : geen product, overig
> Stel hier uw vraag:
> Waarom oefent ABN AMRO geen invloed uit om die vieze gore
> pedoseksueel
> Maurice Lippens te verwijderen uit het MT van Fortis en hem te
> brengen op
> de enige plek waar hij thuishoort, voor de strafrechter? Als u dit
> niet
> doet, ga ik op zoek naar een andere bank
>
>
>
>
> —————————————————————————
> This message (including any attachments) is confidential and may be privileged. If you have received it by
mistake please notify the sender by return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorised
use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. Please note that e-mails are
susceptible to change. ABN AMRO Bank N.V, which has its seat at Amsterdam, the Netherlands, and is
registered in the Commercial Register under number 33002587, including its group companies, shall not be
liable for the improper or incomplete transmission of the information contained in this communication nor for
any delay in its receipt or damage to your system. ABN AMRO Bank N.V. (or its group companies) does not
guarantee that the integrity of this communication has been maintained nor that this communication is free of
viruses, interceptions or interference.
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> —————————————————————————
>
>

2.

Juriste

27 Sep 2008 om 21:31
Dat is een keurig nette reactie van ABN AMRO, want ze hadden ook niet kunnen antwoorden.
Ik vraag me wel af hoe het nu gaat met het overbruggingskrediet van Fortis aan het Orbis Zorgconcern in
verband met de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Daarover was een geschil en Orbis dreigde met een Kort
Geding tegen Fortis, omdat Orbis 130 miljoen meer nodig had dan de 242 mijoen die Fortis wilde geven. Het K.
G. ging niet door omdat de Raad van Bestuur (Ludo Janssen en Guus Broos) van het Sittardse ziekenhuis
rekenfouten had gemaakt en nu een CFO, die kan rekenen, zoekt. Orbis Sittard (Maasland Ziekenhuis Sittard)
gaat de komende 3 jaar naar verwachting verlies draaien.

3.

RuudHarmsen

27 Sep 2008 om 21:52
Micha Kat schreef:
===
Het doek lijkt dit weekeind te vallen voor ‘bankverzekeraar’
Fortis.
/===
Bank-verzekeraar, denk ik. Een bankverzekeraar verzekert banken, een bank-verzekeraar is bank en tevens
verzekeraar. Toch?

4.

Micha Kat

28 Sep 2008 om 06:30
Ik zou ook nog verder stil willen staan bij de rol van DNB die volgens mij alles enorm hebben verkloot.
Namelijk: eerst wilde Groenink perse dat ABN met Barclays zou gaan, met name omdat hij dan zelf op het
pluche terecht zou kunnen. Wellink en zijn trawanten hebben hem daarin in het begin rucksichtloos gesteund en
het ‘consortium’ met Fortis belachelijk gemaakt. Maar Groenink speelde het spel zoals altijd weer niet eerlijk en
gebruikte list en bedrog om zijn doelen te bereiken (het LaSalle-verhaal). Hierdoor, en door de samenspanning
van Wellink met Groenink, riepen deze de maatschappelijke antipathie over zich af waardoor iedereen het
consortium ging steunen, zeker toen dat ook nog eens veel meer ging bieden dan Barclays. Wat zagen we
toen? Wellink cs. werden bang en begonnen nu ook HET CONSORTIUM te steunen. Inmiddels was de deal met
Barclays al lang kapot waardoor ABN AMRO dus de armen van Fortis werd ingedreven. Met desastreuze
gevolgen. DNB heeft dus nimmer het hoofd koel gehouden maar laf en bang geopereerd. Als het nuchter was
gebleven had het moeten zien dat Fortis ABN Amro nooit had kunnen overnemen, ook niet vanuit psychologisch
perspectief.
Als ik nu die foto zie van Wellink die als een ware mafioso in het weekeind naar kantoor wordt gereden om zijn
eigen puihopen te proberen op te ruimen is er maar een conclusie mogelijk: we zijn in handen gevallen dan
dwazen en idioten!

5.

RuudHarmsen

28 Sep 2008 om 06:52
===
Hierdoor, en door de samenspanning van Wellink met Groenink,
/===
Streekgenoten? Mensen met zulke namen op -ink komen meestal uit Twente. Zou Normaal ook in het complot
zitten?

6.

Kantklosser

28 Sep 2008 om 08:51
Micha,
Zou je mijn bovenstaande posting (Kantklosser
27 Sep 2008 om 20:49) a.u.b. willen verwijderen?
Mijn dank,
Kantklosser

7.

Juriste

28 Sep 2008 om 17:28
Fortis heeft m.i. geen (of geen goede) communicatie-adviseur (en vermoedelijk ook geen jurist, die capabel is
om advocaten aan te sturen) en daarmee valt Fortis.
In het zakenblad Quote, oktober 2008, staat een artikel over Fortis op pagina 90. “Hoe een handvol haantjes
het voor elkaar kreeg een bank van kaliber klein te krijgen”.
Groenink vulde zijn zakken precies op tijd, maar wellicht had hij nog niet weggewild.

8.

AIRVD
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28 Sep 2008 om 17:40
De naam Fortis moet wel verdwijnen, het negatieve imago maken ze, vooral dankzij Lippens, nooit meer goed.
Beste optie is dus dat Fortis wordt overgenomen. Op het journaal noemde ze BNP als enige kandidaat. Maar
hier ligt toch ook een kans voor ING?

9.

AIRVD

28 Sep 2008 om 18:37
Micha heb je de hilarische foto van Lippens al op Geenstijl gezien waarin hij een ‘fuck you’ gebaar maakt. Dat is
geen toeval, maar ietwat te voorbarig geweest. Als de fuck you voor Groenink was bedoeld geef ik hem gelijk.

10.

coosie

28 Sep 2008 om 21:07
AIRVD
28 Sep 2008 om 17:40
Volgens de laatste berichten in dezelfde draad van de foto koopt ING voor 10 Miljard ABNAmro!

11.

Pierre Lebon

28 Sep 2008 om 21:44
Het goede nieuws: volgens GS moet Lippens met gezwinde spoed zijn pedofiele dossiers en bureau opruimen
bij Fortis, want hij wordt Kaltgestellt.
Maw: hij moet weg, anders gaat de deal niet door.
“gaat even een flesje don Perignon ontkurken en leeg maken”

12.

sca-sks

28 Sep 2008 om 22:29
Micha
Wiste je dit al?
http://s4.tinypic.com/ftkpok.jpg

13.

AIRVD

28 Sep 2008 om 22:35
Daar moet inderdaad op gedronken worden. Proost op Micha. Maar het blijkt nu weer dat een van de mogelijke
scenario’s is. Dit begint echt een klucht te worden.

14.

Pierre Lebon

28 Sep 2008 om 22:38
sca-sks
Dit is geen ongelukkig toeval, het was bedoeling dat de journalistiek zn werk zou doen. Neem dat van mij aan.

15.

esplanade

28 Sep 2008 om 23:23
@ RuudHarmsen 28 Sep 2008 om 06:52
Normaal komt uit de Achterhoek, niet uit Twente! Het is haat en nijd tussen die twee streken.

16.

Wijze van Zion

28 Sep 2008 om 23:39
Wellink was ook in een programma erna, met hoofdpijn !

17.

esplanade

28 Sep 2008 om 23:54
@ Micha Kat 28 Sep 2008 om 06:30
Kom nou toch, Micha, waarop zijn deze uitspraken over Wellink op gebaseerd?
Wellink noemde het bod van het consortium ’sterk risicoverhogend’, dat lijkt me niet hetzelfde als belachelijk
maken, en achteraf heeft hij nog gelijk gekregen ook.
Daarna heeft de DBB of Wellink zich volgens mij niet meer uitgelaten over de merites van beide biedingen. Het
consortium won, omdat ze veel meer bood dan Barclays.
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18.

Wijze van Zion

29 Sep 2008 om 00:01
Waarom ook niet : een BeNeLux-staatsbank.

19.

AIRVD

29 Sep 2008 om 09:53
Opmaak the day after:
Overheden nemen een minderheidsbelang in Fortis, dit houdt in dat ze niet veel te zeggen hebben maar wel
mogen betalen. En Abn Amro wordt waarschijnlijk overgenomen door ING mits Neelie Kroes akkoord gaat.
Belangrijkste conclusie: Kapitalisme laat wederom haar ware gezicht zien. Eerst mag men vrijuit de markten
uitbuiten en plunderen - dmv het recht van de sterkste, dictatuur van de rijke-, risicovolle beleggingen,
perverse salarissen en bonussen maar als het misgaat mag het volk weer voor de kosten opdraaien.

20.

RuudHarmsen

29 Sep 2008 om 09:55
esplanade, 28 Sep 2008 om 23:23
===
@ RuudHarmsen 28 Sep 2008 om 06:52
Normaal komt uit de Achterhoek, niet uit Twente! Het is haat en nijd tussen die twee streken.
/===
Wist ik, maar bedankt voor de correctie. Maar Bennie heet wel Jolink, dat dan weer wel.

21.

Wijze van Zion

29 Sep 2008 om 10:30
@ M.Kat
Stroop uw mouwen maar op.
Lippens is vanaf nu elke bescherming kwijt……

22.

Wijze van Zion

29 Sep 2008 om 11:07
@AIRVD
Uw kennis is toch wel erg beperkt. Het hedgefonds TCI had een aandeel van iets meer dan 1 procent in ABN
AMRO en zie wat zij veroorzaakt heeft.
Het BeNeLux-minderheidsbelang is voldoende de hele zaak te controleren, van voor naar achter tot en met elke
wind die een bestuurslid wenst te laten……

23.

AIRVD

29 Sep 2008 om 11:19
Jij denkt werkelijk dat TCI dat alleen veroorzaakt had. Dan ben je wel heel naief, TCI was slechts een opzetje.
Een van de vele trucjes.
Maar ach, daar trek jij vervolgens de conclusie uit dat mijn kennis beperkt is. Jij bent de enige ‘wijze’ op deze
site, dat was me allang duidelijk. Je maakt elke keer hele ’scherpe’ statements *kuch*.

24.

Wijze van Zion

29 Sep 2008 om 11:41
@AIRVD
Zijn er onderwerpen waar u wél over mee kunt praten?
Zo ja, beperk u zich dan tot deze…..

25.

AIRVD

29 Sep 2008 om 12:03
@’wijze’
Ik kan nu natuurlijk gaan zeggen dat je je pillen in moet nemen. Maar dat is niet kies, dus trek ik die woorden
in.
Dat is namelijk een open deur intrappen.

26.

M.

29 Sep 2008 om 18:19
Overigens werd ik vanmorgen ook lichtelijk niet goed toen ik de uitspraak van Wellink las over het
‘kuddegedrag’ van de klanten die hun centen hebben weggehaald bij Fortis.
Arrogantie ten top.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1093/funeral-for-fortis-miljoenen-voor-verwilst.html (5 of 7) [3/10/2009 11:56:36 PM]

Funeral for Fortis, miljoenen voor Verwilst at Klokkenluideronline
Mogelijk zelfs manipulatie, of een poging daartoe..
Laat de heer Wellink vooral niet vergeten dat die ‘kuddedieren’ misschien ook kunnen lezen en vervolgens de
zeer logische beslissing nemen liever geen zaken meer te doen met een bank die door haar eigen wanbeleid ten
onder is gegaan. Men ziet blijkbaar graag dat wij domme burgers ons laten geruststellen door alle zogenaamde
experts of graaiende bobo’s, en vooral niet zelf nadenken, laat staan daar naar handelen. Om nog maar niet te
spreken over ‘onze’ eigen Woutertje, die roept dat ‘het wantrouwen in de markt niet gerechtvaardigd was’..
Laat me niet lachen.

27.

M.

29 Sep 2008 om 18:41
Maar, gezien het feit dat de Fortis-aandelen vanmiddag voor maar slechts 3.99 euro genoteerd stonden, lijkt
het dat alle geruststellende woorden en deze ‘reddingsactie’ het vertrouwen in Fortis niet hebben kunnen
herstellen, bij lange na niet.

28.

wimheitinga

29 Sep 2008 om 21:45
micha, onderzoek je de rol van folkert jensma in dit schandaal ook?
en wil je mijn vorige reactie svp wissen?

29.

E-bee

29 Sep 2008 om 22:06
Fortis krijgt nog hardere klappen naar mijn verwachting en zal nog verder wegzakken. Ik vraag me zelfs af of
de huidige “reddingsactie” voldoende zal zijn.

30.

Sophie

29 Sep 2008 om 22:50
Micha Kat staat nu ook op de Wikipedia-pagina van Maurice Lippens! Benieuwd voor hoelang.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maurice_Lippens
Maurice graaf Lippens (Knokke, 9 mei 1943) is een Belgisch bestuurder. Hij was voorzitter van de Raad van
Bestuur van Fortis van 1990 tot 29 september 2008. Hij is de kleinzoon van Maurice Auguste Eugène Charles
Marie Ghislain Lippens, zoon van Léon Lippens, en de broer van Leopold Lippens ( huidig burgemeester van
Knokke-Heist).
Graaf Lippens behaalde in 1967 zijn Licentie Rechten aan de Universiteit Brussel en in 1972 een MBA degree
aan de Harvard Business School.
Tussen de Rechtsstudies en zijn Militaire Dienst heeft hij een opdracht vervuld in het kader van de reorganisatie
van de Maatschappij voor Zeevisserij (5 maanden in Zuid-Afrika), gevolgd door stages bij de Bank van Parijs en
van de Nederlanden (financiële analyse) en bij de Generale Bankmaatschappij (financiële directie). Na Harvard
Business School (MBA) werd hij directeur bij achtereenvolgens Scienta N.V., Société Européenne de Venture
Capital (aandeelhouders: Groep Agnelli, Groep Rothschild –Fr. & C.B.), Generale Maatschappij van België,
Robert Bosch, Paribas (Frankrijk). Vervolgens nam hij in eigen naam een onderneming over in Brussel, waarvan
de voornaamste afdeling werd doorverkocht in 1979.
In 1981 vervoegde hij de AG Groep, en werd er achtereenvolgens Gedelegeerd Bestuurder (1983) en Voorzitter
Gedelegeerd Bestuurder (1988).
In zijn hoedanigheid als Fortis-topman zegt Maurice Lippens in 2008 gepoogd te hebben eurocommissaris
Neelie Kroes via een oud-commissaris onder druk te zetten. Fortis wilde uitstel voor een cruciale verkoop van
enkele bedrijfsonderdelen. Kroes ontkent dit. Kroes wilde de overname van het Nederlandse deel van ABN Amro
door Fortis alleen toestaan als de bank-verzekeraar bepaalde commercial banking-activiteiten vóór 3 juli 2008
zou verkopen.
Door de onderzoeksjournalist Micha Kat wordt in de zomer van 2008 gepubliceerd dat Lippens zich schuldig
gemaakt heeft aan pedofiele praktijken. Dagvaarding door Fortis en een schikking volgden. Onderdeel van de
schikking is een ‘vaststellingsovereenkomst’ die door Kat, Maurice Lippens, Fortis NV en Fortis SA op 21
augustus 2008 is getekend. Kat mag blijven schrijven over de inmiddles voormalig Fortis-voorzitter Maurice
Lippens in relatie tot pedofilie en gewelddadig kindermisbruik, maar dient bij een meningsverschil met Fortis de
concept-artikelen dan eerst voor te leggen aan ‘een of meer door beiden aan te wijzen derde(n)’. Door Kat
wordt dit gremium de Commissie Pedofilie Maurice Lippens (CPML) genoemd.
Op 29 september 2008 moest Lippens ontslag nemen als resultaat van een compromis tussen de Nederlandse,
Belgische en Luxemburgse regeringen. Zij besloten over te gaan tot een kapitaalsinjectie van 11,2 miljard euro
door Fortis-aandelen over te kopen, in de hoop zo de koers van het aandeel Fortis te stabiliseren. Lippens’
ontslag moest daarbij symbool staan voor de kentering bij Fortis. Het Fortis-aandeel was als gevolg van de
wereldwijde kredietcrisis en de faliekant misgelopen overname van delen ABN-AMRO de beursweek ervoor
zwaar onder druk komen te staan en had al een groot deel van haar waarde verloren.Zijn eigen vermogen
bedraagt ongeveer 750 mlj euro.

31.

Ruf Nachtergaele

29 Sep 2008 om 23:58
en hoe zou het nu nog zijn met de gelden, aandelen enz die de Lippens hebben in Nederlandse of aan
Nederland gelinkte firmas ?
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zouden de Lippens zelf lijden onder de huidige crisis?
http://web01.depers.nl/debeurs/discussies/onderwerp.aspx?Id=1169626&p=2
http://www.megaupload.com/nl/?d=OUUHXQZV

32.

Sophie

1 Okt 2008 om 10:28
Micha Kat is inmiddels weer verwijderd van Wikipedia.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maurice_Lippens
Maurice graaf Lippens (Knokke, 9 mei 1943) is een Belgisch bestuurder. Hij was voorzitter van de Raad van
Bestuur van Fortis van 1990 tot 29 september 2008. Hij is de kleinzoon van Maurice Auguste Eugène Charles
Marie Ghislain Lippens, zoon van Léon Lippens, en de broer van Leopold Lippens ( huidig burgemeester van
Knokke-Heist).
Graaf Lippens behaalde in 1967 zijn Licentie Rechten aan de Universiteit Brussel en in 1972 een MBA degree
aan de Harvard Business School.
Tussen de Rechtsstudies en zijn Militaire Dienst heeft hij een opdracht vervuld in het kader van de reorganisatie
van de Maatschappij voor Zeevisserij (5 maanden in Zuid-Afrika), gevolgd door stages bij de Bank van Parijs en
van de Nederlanden (financiële analyse) en bij de Generale Bankmaatschappij (financiële directie). Na Harvard
Business School (MBA) werd hij directeur bij achtereenvolgens Scienta N.V., Société Européenne de Venture
Capital (aandeelhouders: Groep Agnelli, Groep Rothschild –Fr. & C.B.), Generale Maatschappij van België,
Robert Bosch, Paribas (Frankrijk). Vervolgens nam hij in eigen naam een onderneming over in Brussel, waarvan
de voornaamste afdeling werd doorverkocht in 1979.
In 1981 vervoegde hij de AG Groep, en werd er achtereenvolgens Gedelegeerd Bestuurder (1983) en Voorzitter
Gedelegeerd Bestuurder (1988).
In zijn hoedanigheid als Fortis-topman zegt Maurice Lippens in 2008 gepoogd te hebben eurocommissaris
Neelie Kroes via een oud-commissaris onder druk te zetten. Fortis wilde uitstel voor een cruciale verkoop van
enkele bedrijfsonderdelen. Kroes ontkent dit. Kroes wilde de overname van het Nederlandse deel van ABN Amro
door Fortis alleen toestaan als de bank-verzekeraar bepaalde commercial banking-activiteiten vóór 3 juli 2008
zou verkopen.
Op 29 september 2008 moest Lippens ontslag nemen als resultaat van een compromis tussen de Nederlandse,
Belgische en Luxemburgse regeringen. Zij besloten over te gaan tot een kapitaalsinjectie van 11,2 miljard euro
door Fortis-aandelen over te kopen, in de hoop zo de koers van het aandeel Fortis te stabiliseren. Lippens’
ontslag moest daarbij symbool staan voor de kentering bij Fortis. Het Fortis-aandeel was als gevolg van de
wereldwijde kredietcrisis en de faliekant misgelopen overname van delen ABN-AMRO de beursweek ervoor
zwaar onder druk komen te staan en had al een groot deel van haar waarde verloren.Zijn eigen vermogen
bedraagt ongeveer 750 miljoen euro.

33.

M.

1 Okt 2008 om 12:22
@ Sophie,
van de week vroeg ik me nog af of de wikipagina van Lippens zou worden aangevuld, immers, wat bij Joris
Demmink kan, kan bij Maurice Lippens ook, lijkt me.
Jammer dat het inmiddels al weer is verwijderd, ik vraag me af op grond waarvan, er was geen woord gelogen?

34.

Sophie

1 Okt 2008 om 17:07
Ik weet niet wie het er op/af heeft gezet, maar het staat iedereen vrij deze pagina aan te vullen met
verifieerbare informatie. Als ik eens wat meer tijd heb, wil ik me er wel eens brengen.
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2. De Raden van Commissarissen/non-executives in de board. Het grootste

drama. Ondanks meer dan 10 jaar van noodklokken en waarschuwingen

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

(commissies Peters en Tabaksblat) zijn deze instituties in plaats van onafhankelijker en kritischer
juist afhankelijker en slaafser geworden met desastreuze gevolgen. Besturen van ondernemingen
bleven vrienden, kennissen en ‘lobbyisten’ prefereren boven deskundige en onafhankelijke
toezichthouders. Door wildgroei aan ‘nevenfuncties’ en maniakale neiging tot ‘kralen rijgen’ (mensen
met 10 en meer commissariaten) kon van toezicht en controle geen sprake meer zijn. Dieptepunten
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3. De aandeelhouders. De de facto eigenaars van de onderneming werden

(Afwezigheid Van Andersdenkenden) verzekerd van een overdonderende meerderheid voor wat ze
ook maar voorstelden (meestal extra aandelen voor de board). De advocatuur heeft op dit punt een
dubieuze en faciliterende rol gespeeld. De laatste jaren is als reactie op deze ‘terreur’ van het
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management het verschijnsel ‘aandeelhoudersactivisme’ opgekomen, maar dat is too little, too late.
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The damage has been done.
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4. De externe accountants. De zogeheten big four (KPMG, Deloitte, Ernst & Young

en PricewaterhouseCoopers) die bij wet ten dienste van de samenleving
onafhankelijk naar de boekhouding van grote ondernemingen moeten kijken, zijn massaal
overgelopen naar en omgekocht door het management. Door deze demonische samenzwering werd
de markt het zicht op de ware staat waarin ondernemingen verkeerden onthouden waardoor het
management ongestoord kon doorgaan met zelfverrijking en het najagen van absurdistische en
megalomane luchtkastelen. Casus classicus voor Nederland: Ahold.

mckinsey.jpeg

5. Overige externe adviseurs. Ondernemingen huurden voor miljarden

advocaten in en consultants om ‘op geheel onafhankelijke wijze’ onderzoek te
doen naar van alles en nog wat, maar bij voorkeur naar de hoogte (’te laag!’) van de beloningen van
het management. Steeds weer ‘adviseerden’ deze ‘deskundigen’ precies wat het management wilde
horen. Een club als McKinsey bijvoorbeeld heeft met graagte en gretigheid mee-geadviseerd in de
dotcom-bubble en in de ondergang van Enron en SwissAir. Pure geldzucht heeft deze ‘adviseurs’ tot
hoeren en slaven gemaakt. Er kan niet genoeg worden gewaarschuwd voor de arrogantie
‘deskundigen’ van McKinsey, maar dat heeft nu dus allemaal geen zin meer. Lehmann en Merrill
Lynch hebben ze in elk geval niet kunnen redden.
6. De kredietbeoordelaars. Deze schimmige -maar zeer machtige- en zogenaamd ‘onafhankelijke’

kredietbeoordelaars.jpeg

ondernemingen met namen als Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch

hebben de kredietwaardigheid van ondernemingen structureel veel te
positief voorgesteld waardoor investeerders veel te gemakkelijk in effecten van die bedrijven stapten
zoals obligaties. Ook werden ingewikkelde producten als CDO’s van veel te postieve ratings voorzien,
vaak als gevolg van belangenverstrengelingen en corruptie. De laatste maanden wordt de zeer
negatieve en krisis-aanjagende rol van deze instellingen wijd en zijd erkend, maar opnieuw is het too
little & too late.

afmbaas1.jpeg

7. Toezichthouders en regulators. Clubs als AFM, NMa, Opta en De

Nederlandsche Bank (DNB) zijn verworden tot gekkenhuizen voor
underperformers die nergens anders meer aan de bak kunnen komen en daarom proberen geld en/of
status te ontlenen aan de sector waarop ze geacht worden toezicht te houden. Op geen enkele wijze
maken deze instelling hun wettelijke taak waar hetgeen steeds weer leidt tot aansprakelijkheidsdrama’s. DNB is bijvoorbeeld tot in detail gewaarschuwd voor de situatie bij Fortis maar doet niets.
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8. Wetenschap en Onderwijs. In normale omstandigheden zou onafhankelijke

wetenschap het bedrijfsleven kunnen (en zelfs moeten) waarschuwen voor
systeemfouten en excessen zoals de graaicultuur en het gebrek aan onafhankelijk toezicht. Echter,
ook onze universiteiten zijn geheel en al ‘gekocht’ door de samenzwerende lobby van management,
adviseurs en accountants zodat ook deze potentiele countervailing power is geneutraliseerd. Symbool
voor de teloorgang van de onafhankelijke economische en juridische wetenschap is drievoudig
professor annex advocaat annex wetgever annex consultant Jaap Winter van De Brauw Blackstone
Westbroek.
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9. De rechterlijke macht. De ‘onafhankelijke’ rechter is al jaren geen factor meer

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1038/bij-het-einde-van-de-economie-de-analyse.html (2 of 19) [3/10/2009 11:56:51 PM]

Bij het einde van de economie…. de analyse at Klokkenluideronline

in het bijsturen en/of bestraffen van ondernemingen. Grote zaken komen niet meer voor de rechter
en mocht er af en toe eens iets doorheen glippen -zoals bij de overname van ABN Amro rond de
verkoop van LaSalle- raakt de rechterlijke macht totaal in paniek. Er komen ook steeds meer
aanwijzingen voor corruptie en belangenverstrengelingen (nevenfuncties) binnen de rechterlijke
macht en onverteerbare zaken zoals collusie met de advocatuur (zie 3 en 5).

fdbnr.jpg

10. De media. De journalistiek had traditioneel altijd een belangrijke functie bij aan

‘aan de kaak stellen’ van misstanden in het bedrijfsleven, maar dat bedrijfsleven heeft
de media inmiddels geheel in de greep, net als de aandeelhouders, de accountants en de andere
adviseurs. Dieptepunt in deze is het Financieele Dagblad dat zich inmiddels heeft ontwikkeld tot een
soort speeltuin/societeit voor corporate Nederland. Over de ineenstorting van Fortis is door de
gemeenschappelijke media zelfs een taboe afgekondigd. Het FD werkt trouwens intensief samen met
Fortis en Fortis-commissaris Klaas Westdijk is ook commissaris bij de FD Media Groep. Een ander leuk
bewijs voor de totale gecorrumpeerdheid en medeplichtigheid van de media: Rijkman Groenink, toen
CEO van ABN Amro, de man die de belangrijkste bank van Nederland naar de kloten hielp, is nooit
kritisch tegen het licht gehouden (hoewel daartoe alle aanleiding was) maar werd uitgekozen tot
European Banker of the Year 2004 door een groep correspondenten te Frankfurt en tot Nederlander
van het Jaar 2005 door Elsevier.

wouter.jpg

11. De politiek. Politici vormen het einde van de keten van countervailing powers en

zouden er via wet- en regelgeving voor moeten zorgen dat ondernemingen niet
ontsporen. Quod non. Over het plunderen van de eigen onderneming door het management
(’kleptocratentax’) -waaraan dus de ondernemingsraden noch RvC’s noch de aandeelhouders noch de
toezichthouders noch ook de accountants iets wilden of konden doen, ‘our hands are tied‘- wordt
binnen de politiek al meer dan 10 jaar de noodklok geluid, maar de politici zijn te gecorrumpeerd
geraakt om nog actie te kunnen ondernemen. In de VS worden ondernemingen door de politiek juist
vaak weer naar de ondergang gedreven door antitrust-terreur en ’socialistische oekazes’. Zo is het
weinig bekend dat de subprime-crisis voor een belangrijk deel door de politiek is veroorzaakt doordat
die banken dwong leningen te gaan verstrekken aan ‘zielige en arme mensen’.
Conclusie:
Als alle countervailing powers zijn uitgeschakeld krijgt het management vrij baan. Dit leidt
automatisch tot grootheidswaanzin en wanbeleid. Daar ligt de oorzaak van het einde van de
economie in zijn huidige vorm. For now: it’s payback time!
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1.

AIRVD

15 Sep 2008 om 10:38
Na het communistisch gevaar werd islam het nieuwe gevaar. Een nieuw vijandbeeld zodat het volk met angst
geregeerd kan worden. Dat heeft de elite het liefst, regeren dmv angst.
Zoals je zelf al stelde moet de wapenindustrie blijven draaien, dat betekent dat er om de zoveel tijd oorlog
gevoerd moet worden. Ook is het ‘gerechtvaardigd’ terroristische aanslagen te plegen om het vijandbeeld aan
te wakkere. Ten tijde van het communisme pleegde Gladio netwerken -onder leiding van de NAVO, uitvoerend
orgaan van de schaduwregering- aanslagen in naam van het communisme. In Italie werden vele treinen
opgeblazen, zogenaamd door the red brigade maar in werkelijkheid zat de NAVO erachter, dat is nu bekend. Nu
is het niet anders, zelfde tactieken. Opblazen van treinen en metro’s in naam van islamterreur. In werkelijkheid
zit de NAVO erachter. Vergis je niet, we leven in een militaristisch dictatuur. En we voeren oorlog in naam van
de democratie.
Over de geheime oorlogs/terreur technieken van de NAVO is het volgende boek aan te raden: “NATO’s secret
armies” van prof. Daniel Ganser (goedkope versie beschikbaar). Er wordt een parallele geheime oorlog gevoerd.
Over economie:
Het blijft mij bevreemden dat de Amerikaanse consument zoveel mocht lenen. Iedere Amerikaan had drie
auto’s voor de deur en een groot huis allemaal op krediet gekocht. Het was al vanaf het begin duidelijk dat ze
dit nooit konden terugbetalen. Waarom al die ongedekte kredieten? Wie draait weer voor de kosten op? Europa?
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2.

yelamdenu

15 Sep 2008 om 11:05
“Het blijft mij bevreemden dat de Amerikaanse consument zoveel mocht lenen. Iedere Amerikaan had drie
auto’s voor de deur en een groot huis allemaal op krediet gekocht. Het was al vanaf het begin duidelijk dat ze
dit nooit konden terugbetalen. Waarom al die ongedekte kredieten? Wie draait weer voor de kosten op?
Europa?”
Het krediet moet steeds toenemen om het geldsysteem in stand te kunnen houden.
Als het krediet opdroogt is er feitelijk helemaal geen geld meer. Geld is nu immers bijna geheel gebaseerd op
schuld. Dit is een exponentieel proces van toename van hoofdsom en rente, en toename van inflatie en verlies
van koopkracht (en kapitaalconcentratie).
Na de implosie van het systeem zal dan ook een volledig fractional-reserve-vrij systeem moeten worden
ingevoerd.
Zie o.a. http://yelamdenu.blogsome.com/u-weet-toch-wel-wat-geld-is/

3.

E-bee

15 Sep 2008 om 11:09
Sterke analyse en het is nu 1 voor 12.

4.

juwita

15 Sep 2008 om 11:10
Micha,
Een aardige opsomming. Het grote belang van countervailing powers in een wel werkende economie staat
inderdaad buiten kijf. De uitvinder van deze term is de beroemde econoom John Kenneth Galbraith, die dit
belangrijke uitgangspunt al in 1952 introduceerde. Hele generaties economen na hem hebben het uitgangspunt
genegeerd. Zij gingen daarnetegen er vanuit dat wanneer de aanbodzijde maar geen belemmeringen in de weg
wordt gelegd, economieen/markten VANZELF wel gaan werken. Een sprookje, waarin men moet geloven.
Marktwerking bezien door de eenzijdige bril van alleen de aanbodkant.
Opmerkelijk in het overzict is wel dat de door Galbraith genoemde belangrijkste countervailing power, namelijk
die van CONSUMENTENORGANISATIES in je lijstje niet voorkomt. Verder valt er over de rol van
aandeelhoudersclubs, zoals de VEB nog wel méér te zeggen. Bijvoorbeeld dat in de AHOLD zaak ook een eigen
belang tot schikken kreeg via de 8 miljoen dollar die de VEB kreeg. Ik noem dit corruptie.

5.

rudhar

15 Sep 2008 om 13:37
yelamdenu, 15 Sep 2008 om 11:05
Daar gaan we weer. Allemaal al uitgebreid weerlegd. Verkeerd begrip van de wel echt bestaande geldschepping,
die echter niet onbeperkt is. Zie o.a.:
http://groups.google.nl/group/nl.politiek/browse_thread/thread/7d042e083a4b42e/
http://groups.google.nl/group/nl.politiek/browse_thread/thread/67a8a1287ebcb95d
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2070501.htm

6.

yelamdenu

15 Sep 2008 om 13:49
@rudhar
Er is helemaal niks “verkeerd begrepen” aan.
Weerleg voor de lieve lezers één punt uit het filmpje dat niet klopt.
Het is volkomen feitelijk.
Het filmpje suggereert ook helemaal niet dat het scheppen van geld “onbeperkt” is.
In tegendeel, het filmpje vertelt duidelijk dat de beperking van het scheppen van geld de hoeveelheid geld
die mensen bereid zijn te lenen is.
Ik ben bang dat u het filmpje niet goed begrepen hebt.
Het fractional reserve banking stelsel wordt er duidelijk en feitelijk uitgelegd. Met zijn consequenties.
Zie ook de docu: Money Masters.

7.

harry van groen

15 Sep 2008 om 14:07
De democratische rechtsstaat is totaal failliet.
Rechters ,politici ,burgemeesters etc ,willen er maar niet aan ,maar blijven wel recht maken (want spreken
doen zij al lang niet meer)Er moet dan ook eerst een herstel van de rechtsstaat komen,en wel zo snel mogelijk.
Ja,en of dat wel eerlijk zal gaan is al zo de vraag ,want als een ieder strafrechtelijk vervolgd gaat worden ,zit zo
meteen het hele kabinet ,tweede kamer ,alle ontgroende personen ,noem maar op in de lik.Zonder kunnen wij
ook weer niet ,zo er zullen heel integere mensen deze klus moeten klaren.Verder leest men nog maar eens de
vreemde zaken in de week van de democratie.
Er zal nooit een evenwichtige macht komen ,maar het mag natuurlijk nooit zo zijn dat een macht zich inkoopt
bij het recht ,zoals advocaten ,rechters ,OM.
Dan moet iedere macht ook transparant zijn ,ook de macht van het staatshoofd ,die weleenswaar goed
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geinformeerd is ,maar te veel met ja knikkers en hielen likkkers omgeven is.,maar gaat ook niet natuurlijk met
haar macht om ,en er wordt over en weer te veel gechanteerd.
Er zijn genoeg hoogleraren ,die dan ook hun macht ter discussie moeten stellen ,die best tot een oplossing
kunnen komen ,want gezien altijd het mensenwerk,zal het nooit ideaal worden.
DUS EERST DE RECHTSSTAAT HERSTELLEN

8.

tess

15 Sep 2008 om 14:27
@ Harry
Ja,en of dat wel eerlijk zal gaan is al zo de vraag ,want als een ieder strafrechtelijk vervolgd gaat
worden ,zit zo meteen het hele kabinet ,tweede kamer ,alle ontgroende personen ,noem maar op in
de lik.
Hadden ze in Frankrijk niet een hele drastische oplossing … destijds?
Wat was het ook al weer, hoe luidde de naam van die … eh … revolutie waarbij … eh … al die dure koppen
rolden?
Ik moet er niet aan denken!

9.

AIRVD

15 Sep 2008 om 16:23
@yelamdenu
Ik bedoel meer dat het mij bevreemdt dat de Amerikaanse banken kredieten verstrekten terwijl men op
voorhand kon weten dat het nooit terug betaald zou worden. Doelbewust dus. Iedere gemiddelde Amerikaan
kreeg een hypotheek voor een riant huis en een krediet voor inboedel en minstens 3 auto’s. Het was gewoon
wachten totdat men het niet meer kon terugbetalen.

10.

yelamdenu

15 Sep 2008 om 16:27
@AIRVD
“Ik bedoel meer dat het mij bevreemdt dat de Amerikaanse banken kredieten verstrekten terwijl men op
voorhand kon weten dat het nooit terug betaald zou worden. Doelbewust dus. Iedere gemiddelde Amerikaan
kreeg een hypotheek voor een riant huis en een krediet voor inboedel en minstens 3 auto’s. Het was gewoon
wachten totdat men het niet meer kon terugbetalen.”
Het is dan ook puur fraudulent.
Gewoon zorgen dat je de slechte leningen weer doorverkoopt aan een andere sukkel, die het ook weer
doorverkoopt aan een of ander pensioenfonds o.i.d.

11.

rudhar

15 Sep 2008 om 17:21
yelamdenu, 15 Sep 2008 om 13:49
Uit uw reactie blijkt dat u de links naar discussies, die ik eerder al gaf, niet gevolgd hebt. Doe dat nou eerst
eens, en ook de links die daarin weer gegeven zijn. Misschien dat u dan inziet dat dat filmpje “Money as debt”
echt bedrog is. Ik heb de hele film indertijd meermaals bekeken en zeer goed begrepen. De maker bedriegt en
misleidt doelbewust zijn kijkers.

12.

Wijze van Zion

15 Sep 2008 om 17:59
…in tijden van paniek, is het goed verdienen.

13.

Inanna

15 Sep 2008 om 18:03

Micha, wees zo vriendelijk om even mee te lezen op Zaplog. Er wordt over je geroddeld en niet negatief!
http://zaplog.nl/zaplog/article/bij_het_einde_van_de_economie_de_analyse#rss

14.

;-)

harry van groen

15 Sep 2008 om 18:22
Revolutie zal in deze tijd niet de oplossing zijn.Hoewel hoe ouder ik word ,ga ik steeds meer naar de opvatting
dat het leven niet zo gecompliseerd als velen van die koppen ons doen geloven.Ze maken het moeilijker ,
ingewikkelder om er beter van te worden ,zo hun baan te behouden ,zoals advocaten ed.
Het is allemaal terug te voeren naar liefde ,haat ,afgunst ,gunnen,wraak,…noem maar op.
Aan een bekende Hoogleraar recht/staatsrecht heb ik gevraagd mij/het volk te helpen.Dat had geen zin ,als de
MENTALITEIT van een ieder (oa het corrupt zijn dus )niet zou veranderen.25 jaar lang heb ik dat geprobeerd ,
vandaar dat ik ook ingezonden stukjes schreef ,zo op deze site ben begonnen (lees maar na :ik zal proberen
mijn steentje bij te dragen)Maar de mentalitiet is echter nog steeds niet veranderd.
Er is geen journalist ,politicus ,rechter ,advocaat ,etc geweest die mij wilde “helpen”en te vragen wat hun
steentje zou kunnen zijn.
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Prof van Mourik (notaris) heb ik gevraagd ,nee alles was RECHTMATIG afgehandeld van advocaten notarissen ,
banken etc.
Een vooraanstaand hoogleraraar uit het bedrijfsleven en politiek /Nijenrode ,met een intelectueel geweten ,
zoals hij ons deed geloven ,had geen tijd.
Zo inderdaad van de knappe koppen mogen en kunnen wij dat dus niet verwachten.
Een ieder ,ook het staatshoofd , zijn de gevangenen van een fascistisch systeem ,zo van hun hypothekie,sociale
omstandigheden,inkomen etc.
STOP MET DE BIJBANEN RECHTERS
STOP MET ALLE BIJBANEN VAN CvK ,zoals Fransen ed.
STOP MET DE ONTGROENINGEN ,kiem van de corruptie
STOP MET DE EERSTE KAMER veel MR’s
STOP MET CORRUPTE AMBTENAREN
STOP MET DE WETTEN IN HET VOORDEEL VAN DE KLASSE JUSTITIE
STOP MET DE BELANGENVERSTRENGELINGEN OOK VAN HET STAATSHOOFD,zoals BILDERBERG
STEM NIET,en als U dat wel wil zeker niet op de partijen ,die zich van af nu niet openlijk tegen de corruptie
gaan opstellen (maar ik ken ze niet)
Vergeet niet dat alle VVD ministers .van oa justitie

15.

harry van groen

15 Sep 2008 om 18:30
binnenlandse zaken hier obstructie in hebben gepleegd.
Zo ook Zalm.

16.

tess

15 Sep 2008 om 20:21
@ Harry
Stoppen met al deze bezigheden gaat wel in de richting van een soort van anarchie toch?

17.

harry van groen

15 Sep 2008 om 21:01
Als dat zo heet als je deze zaken ondemocratisch noemt?
In ieder geval kunnen wij niet zonder al deze mensen ,zo alleen kunnen wij dat niet oplossen ,vandaar dat ik
eerst de tweede kamer ,orde van advocaten ,notarissen,etc ben gaan benaderen,zo ook de bovenstaande
personen ,met de verwachting dat deze lieden de kanker gezwellen van onze democratie zouden verwijderen.
Ik heb de indruk dat er alleen maar meer bij zijn gekomen ,juist om deze personen uit de wind te houden ,is
het al maar erger geworden.
En de VVD?De heer Ginjaar zei in mei 1990 : mensen wij komen er niet uit zonder dat wij partijbaronnen
zouden beschadigen.
Ik had toen wel gedacht ,nou dan gaan ze achter gesloten deuren wel wat doen aan al die toestanden.
En zo werd Nijpels bijv ,CvK van Friesland ,met nog meer invloed.Korthals Altes voorzitter van de eerste kamer,
Dijkstal ,Korthals minster ,Fransen CvK.etc.
Zo nog meer invloed ,en op posten waar zij obstructie konden plegen.
En HM= schaamteloos spreekt zij morgen de Staten Generaal weer toe.
Leve de Koningin !

18.

AIRVD

15 Sep 2008 om 21:27
Leve de koningin! Ik ga morgen een kijkje nemen in Den Haag. Pedo’s observeren.

19.

yelamdenu

15 Sep 2008 om 21:29
@rudhar
“yelamdenu, 15 Sep 2008 om 13:49
Uit uw reactie blijkt dat u de links naar discussies, die ik eerder al gaf, niet gevolgd hebt. Doe dat nou eerst
eens, en ook de links die daarin weer gegeven zijn. Misschien dat u dan inziet dat dat filmpje “Money as debt”
echt bedrog is. Ik heb de hele film indertijd meermaals bekeken en zeer goed begrepen. De maker bedriegt en
misleidt doelbewust zijn kijkers.
Meneer Harmsen,
Ik vind het echt jammer dat u dit soort beschuldigingen uit. U kunt toch echt niet menen hoop ik dat fractional
reserve banking niet bestaat. Dat zou wel heel bizar zijn.
Er is in onderstaande discussie erg uitgebreid uitgelegd hoe het zit, en hoe het niet zit.
Banken creeren geen geld “uit het niets”, zoals misschien uw misverstand is, maar uit schuld. Een bank kan
nooit meer uitlenen (naast de wettelijke limieten w.b. de reserve) dan men bereid is te lenen.
discussie op nujij over ‘money as deb’
I.i.g., de beschuldiging van “bedrog” en “misleiding” gaat echt te ver.

20.

rudhar

16 Sep 2008 om 11:49
yelamdenu, 15 Sep 2008 om 21:29
===
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Ik vind het echt jammer dat u dit soort beschuldigingen uit. U kunt toch echt niet menen hoop ik dat fractional
reserve banking niet bestaat. Dat zou wel heel bizar zijn.
/===
Ik heb even nagelezen wat ‘fractional reserve banking’ ook weer is, en de uitgebreide uitleg van dit begrip in
Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Fractional-reserve_banking
lijkt mij correct (voorzover ik zag, even snel doorgebladerd). En nee, ik beweer niet dat dit verschijnsel niet
bestaat. Het bestaat wel degelijk. Het is hetzelfde als wat anderen geldschepping noemen. Het staat ook hier
uitgelegd:
http://www.abb-bvb.be/edu/nl/mod001/monnaie_contenu.html
Het filmpje van Paul Grignon (ik zag indertijd deze versie:
http://video.google.com/videoplay?docid=-9050474362583451279 is dat dezelfde?)
is echter wel degelijk misleidend. Het presenteert op zich juiste feiten op subtiele wijze net even anders dan ze
zijn, en zet daarmee grote groepen naïeve kijkers op het verkeerde been. De uiteindelijke boodschap van het
filmpje is volstrekt onjuist.
Een zeer geraffineerde en doortrapte techniek. Daarom extra verwerpelijk. De maker is duidelijk niet dom en
naïef, en moet daarom haast zelf wel weten dat hij misleidt.
Probeer het filmpje nog eens goed te bekijken, en vergelijk het met de wel kloppende uitleg zoals boven
genoemd (Wikipedia, Belgische Vereniging van Banken). Dan zie je dat er niks aan de hand is en dat Paul
Grignon opzadelt met een schijnprobleem.

21.

yelamdenu

16 Sep 2008 om 12:19
Het filmpje van Paul Grignon (…) is echter wel degelijk misleidend. Het presenteert op zich juiste
feiten op subtiele wijze net even anders dan ze zijn, en zet daarmee grote groepen naïeve kijkers op
het verkeerde been. De uiteindelijke boodschap van het filmpje is volstrekt onjuist.
En hoe luidt die “uiteindelijke boodschap” dan volgens u?
Een zeer geraffineerde en doortrapte techniek. Daarom extra verwerpelijk.
De lezers van dit blog willen graag weten waarom. Geef mij een enkele quote of passage uit het filmpje die
aantoonbaar onjuist.
Er is overigens ook geen enkele discrepantie tussen die aangehaalde bronnen. Alleen zegt de Belgische site het
allemaal wat wolliger en omfloerster.

22.

rudhar

16 Sep 2008 om 13:08
yelamdenu, 16 Sep 2008 om 12:19:
===
De lezers van dit blog willen graag weten waarom. Geef mij een enkele quote of passage uit het filmpje die
aantoonbaar onjuist.
/===
Ik heb het allemaal al uitentreure uitgelegd in eerderaangeduide Usenet-discussies (ook te lezen via Google).
(De beide links staan in http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2070501.htm, en ik herhaal ze hier nog eens:
http://groups.google.nl/group/nl.politiek/browse_thread/thread/7d042e083a4b42e/
http://groups.google.nl/group/nl.politiek/browse_thread/thread/67a8a1287ebcb95d
Daar staat het allemaal in, weliswaar wat rommelig, maar toch wel.
Ik heb wel plannen de hele weerlegging ooit nog eens gestructureerder op mijn website te formuleren, maar
daar zie ik het door tijdgebrek dit en volgend jaar niet meer van komen.
Met het Usenet-materiaal moet je echter een heel eind kunnen komen. Kritisch lezen, en vergelijken met de
presentatie in de film van Paul Grignon. Dan moet je de verschillen kunnen zien.

23.

michelkraay

16 Sep 2008 om 13:08
Concerned???????????????
http://www.babylontoday.com/national_debt_clock.htm
The estimated population of the United States is 304,737,484 so each citizen’s share of this debt is $31,798.39.
The National Debt has continued to increase an average of $1.93 billion per day since September 28, 2007!
http://www.babylontoday.com/index.htm

24.

Micha Kat

16 Sep 2008 om 13:43
Een HELE fraaie illustratie van het falen van countervailing power 2 is de casus-Lehman:
http://blogs.wsj.com/deals/2008/09/15/where-was-lehmans-board/
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25.

yelamdenu

16 Sep 2008 om 17:01
@rudhar
Met alle respect, maar u heeft gewoon niet begrepen hoe het systeem werkt. Die nieuwsgroep draadjes
bevestigen dat alleen maar.
U begrijpt wel dat geld slechts uit schuld wordt geschapen, maar verder wekt u de indruk niet in te zien wat
uiteindelijk de macro-economische consequentie daarvan is.
Er worden eenvoudigweg geen uitspraken gedaan in Money as Debt die onwaar zijn. Dat iemand zich er geen
zorgen over hoeft te maken (in het kader van “na mij de zondvloed”) is een heel ander verhaal. U maakt zich
duidelijk geen zorgen, dat is uw goed recht. Veel andere mensen wel, dat is ook hun goed recht. Dat betekent
echter niet dat u ze voor bedriegers kunt uitmaken zonder daarvoor een ander argument te verzinnen dan
“blader die en die nieuwsgroep eens wat door” (waar ook niet veel instaat).
Voor de nieuwsgierigen nogmaals even:
Money as Debt (Nederlands ondertiteld)

26.

rudhar

16 Sep 2008 om 18:11
yelamdenu, 16 Sep 2008 om 17:01
Je bent merkbaar net zo’n domme gelovige als die cashmir in die usenetdiscussies. Of misschien ook wel
dezelfde persoon. Ik heb toevallig vandaag de hele draad nog eens doorgelezen, en ik sta achter alles wat ik
daar toen schreef (behoudens de vele tikfoutjes). Het is echt duidelijk genoeg.
Wie het dan nog niet begrijpt, die zal het nooit begrijpen.
Treffend is ook die reactie van ene Yew Betcha:
http://groups.google.nl/group/nl.politiek/msg/a163d92be1a10dea
Is verder zinloos dus, ik ga er geen tijd meer aan besteden.

27.

yelamdenu

16 Sep 2008 om 21:00
rudhar
16 Sep 2008 om 18:11
Je bent merkbaar net zo’n domme gelovige als die cashmir in die usenetdiscussies. Of misschien ook
wel dezelfde persoon.
(emphasis yel.)
Als dhr. Harmsen zo geniaal is, maar niet in staat om in een paar zinnen aan te geven waar Money as Debt
onwaarheden verkondigt, en zelfs meent te moeten overgaan tot vocabulair onder de gordel, dan laat ik het
verder aan de lezer over om zelf te oordelen.
Money as Debt
The Money Masters (lang, maar erg informatief)
America: Freedom to Fascism (van de bekende regisseur Aaron Russo; gaat niet direct over fractional reserve
banking maar wel over de Fed en de IRS.)
Ik heb toevallig vandaag de hele draad nog eens doorgelezen, en ik sta achter alles wat ik daar toen
schreef (behoudens de vele tikfoutjes). Het is echt duidelijk genoeg.
Zo duidelijk dat we nog niet hebben mogen vernemen wat nou het probleem is.
Wie het dan nog niet begrijpt, die zal het nooit begrijpen.
Quod erat demonstrandum.

28.

rudhar

17 Sep 2008 om 08:21
yelamdenu, 16 Sep 2008 om 21:00
===
Als dhr. Harmsen zo geniaal is, maar niet in staat om in een paar zinnen aan te geven waar Money as Debt
onwaarheden verkondigt, […]
/===
Dat heb ik gedaan, in eerdergenoemde usenet-discussies. Maar kennelijk heb je die nog steeds niet tot je door
laten dringen. Wat moet ik dan verder nog?
Je gelooft in waanideeën en drogredeneringen en wat ertegen ingebracht wordt, dan lees je gewoon niet. Tja.
Nogmaals:
http://groups.google.nl/group/nl.politiek/browse_thread/thread/7d042e083a4b42e/
en
http://groups.google.nl/group/nl.politiek/browse_thread/thread/67a8a1287ebcb95d
Geen zin het hier allemaal te gaan herhalen. Eerst daar lezen en begrijpen.
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29.

rudhar

17 Sep 2008 om 08:37
yelamdenu, 16 Sep 2008 om 21:00:
===
Zo duidelijk dat we nog niet hebben mogen vernemen wat nou het probleem is.
/===
Ik geef daar tientallen malen, misschien wel 1000en keren, in detail aan wat er niet deugt aan de redenering
van “Money as debt”, en dan nog kom je met “niet hebben mogen vernemen”. Wat is dat nou voor manier van
discussiëren?
Essentie:
1) Een bank die geld uitleent, heeft dan geld van anderen die het ingelegd hebben. De bank maakt NIET
zomaar geld uit niets. Dat sommigen dat denken komt door een verkeerd begrip van het verschijnsel
‘geldschepping door kredietverlening’, dat wel bestaat maar niet onbeperkt is en ook niet gevaarlijk.
2) Rente vragen over geleend geld is geen oplichterij, maar gewoon een eerlijke vergoeding voor een geleverde
dienst.

30.

yelamdenu

17 Sep 2008 om 10:10
@rudhar
Essentie:
1) Een bank die geld uitleent, heeft dan geld van anderen die het ingelegd hebben. De bank maakt
NIET zomaar geld uit niets.
Hier constateer ik dat u het gewoon niet begrijp. Het geld dat wordt gecreeerd bij het verlenen van een krediet
wordt van geen enkele andere rekening verwijderd, het is dus volmaakt “nieuw” geld. U zou gelijk hebben
op het moment dat een bank van een willekeurig deposito geld zou verwijderen maar dat gebeurt niet.
M.a.w., aanwezig spaardeposito is voor een bank NIET het geld dat wordt uitgeleend maar slechts het geld
op basis van de aanwezigheid waarvan de bank wettelijke toestemming heeft om nieuw krediet te
creeren.
Aangezien dat zelfde krediet weer als deposito zal opduiken (m.a.w., als schuld gecreeerd geld wordt weer
spaargeld elders of zelfs op dezelfde bank) kan dat krediet, nu plotseling deposito, ook weer dienen als basis
voor nieuw gecreeerd geld - i.e., het komt niet uit de bestaande hoeveelheid geld, maar is splinternieuw. En dit
proces plant zich voort zolang mensen bereid zijn zich in de schulden te steken.
Dat is het geldscheppingsmechanisme onder fractional reserve banking en dat verklaard waarom het meeste
geld dat er in in feite schuld is. En Money as Debt verteld dat feitelijk en zonder manipulaties.
Dat sommigen dat denken komt door een verkeerd begrip van het verschijnsel ‘geldschepping door
kredietverlening’, dat wel bestaat maar niet onbeperkt is en ook niet gevaarlijk.
Het is niet onbeperkt, omdat niet meer geld kan worden geschapen dan mensen/overheden/bedrijven bereid
zijn te lenen.
Het is niet gevaarlijk, voor zover de totale uiteindelijke instorting van het stelsel niet gevaarlijk is. Het is ook
niet gevaarlijk, als u de grote kosten van de rente op de staatsschuld (die niet eens zou hoeven bestaan als de
overheid zelf geld schept), niet als gevaarlijk ziet.
2) Rente vragen over geleend geld is geen oplichterij, maar gewoon een eerlijke vergoeding voor
een geleverde dienst.
Het is gelegaliseerde oplichterij, dus in wettelijke zin is het geen oplichterij. U zegt het goed: het is een
“dienst”. Het enige dat een bank doet is nieuw geld scheppen, dat het nooit had, en er rente over vragen. Wie
levert nu een “dienst” aan wie? De lener levert een dienst (hard werken, geld verdienen, en rente betalen) aan
de bank, die zelf krediet schept dat er zonder de belofte van het (terug)betalen van rente en hoofdsom
nog niet was. De ene “dienst” is duidelijk groter dan de andere!
U snapt nu waarom als alle schulden zouden worden afgelost (wat feitelijk niet mogelijk is) er zo goed als
geen geld meer zou bestaan. Bij elke aflossing van hoofdsom verdwijnt het bedrag van die hoofdsom weer
uit de wereld — alsof het er nooit was.

31.

rudhar

17 Sep 2008 om 11:12
yelamdenu, 17 Sep 2008 om 10:10
===
Hier constateer ik dat u het gewoon niet begrijp. Het geld dat wordt gecreeerd bij het verlenen van een krediet
wordt van geen enkele andere rekening verwijderd, het is dus volmaakt “nieuw” geld. U zou gelijk hebben op
het moment dat een bank van een willekeurig deposito geld zou verwijderen maar dat gebeurt niet.
/===
Dit is gewoon niet waar. Je hebt een fundamenteel gebrek aan boekhoudkundig inzicht. Je snapt gewoon niet
wat debet en credit is. Je snapt niet hoe een bank werkt.
Je gelooft in spookbeelden en zelfgecreëerde zinloze vijandwanen tegen banken.
Doe eens een cursus boekhouden. Bestudeer het jaarverslag van banken of andere bedrijven. Probeer je de
basisbeginselen van economie eigen te maken. Zoek bij de Slegte een leerboekje economie op Mavo-niveau.
Lees er iets over in Wikipedia. De informatie is overal verkrijgbaar, nu alleen nog lezen en proberen te
begrijpen.
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Geloof me nou maar, je hebt het echt mis.
===
Het geld dat wordt gecreeerd bij het verlenen van een krediet wordt van geen enkele andere rekening
verwijderd, het is dus volmaakt “nieuw” geld.
/===
Er wordt geen geld gecreëerd bij het verstrekken van een lening. Toch is geldschepping het onvermijdelijk
uiteindelijk gevolg is van het toestaan van kredietverlening. Dat is een paradox, inderdaad. Maar toch is het zo.
Het gaat er ook niet om dat er “geld van een rekening wordt verwijderd”. Er staan bedragen tegenover elkaar,
op verschillende rekeningen: de bank heeft een schuld aan de inlegger van spaargelden, en een (in totaal iets
kleinere, vanwege de reserve) vordering aan de verkrijger van een lening.
Het geld dat een bank als lening verstrekt, komt gewoon van anderen die het bij die bank hebben ingelegd.
Altijd. De bank “maakt” geen geld.
===
het is dus volmaakt “nieuw” geld.
/===
Nee, dat is niet zo. Door een bank uitgeleend geld is gewoon afkomstig van anderen, die geld bij die bank in
bewaring hebben gegeven. Debet = credit, altijd.
U moet echt de basisbeginselen van boekhouden begrijpen, anders is elke discussie zinloos.
Zie o.a. http://rudhar.com/sfreview/boekhoud/prcactnl.htm
Ook is het fundamenteel om te begrijpen hoe geldschepping optreedt door kredietverlening. Zie http://www.
abb-bvb.be/edu/nl/mod001/monnaie_contenu.html .
De paradox is dat door kredietverlening inderdaad geldschepping plaatsvindt (uiteindelijk, en beperkt, nooit
ongebreideld), terwijl toch het geld dat een bank als lening verstrekt, geen “nieuw geld” is, niet uit de lucht
komt vallen, maar gewoon is ingelegd door spaarders (of bedrijven die tijdelijk geld over hebben).
Het is wel te begrijpen dat dat misverstand optreedt, maar het blijft toch echt een misverstand. Het filmpje
“Money as debt” speelt bewust op dat misverstand in en versterkt het. Maar het blijft een misverstand. Wat die
film suggereert is gewoon niet waar. De film is misleidend en leugenachtig.
Probeer het te begrijpen. Makkelijk is het niet (lees op usenet hoe ik er zelf ook een hele ochtend mee
worstelde), maar het kan wel.

32.

rudhar

17 Sep 2008 om 11:28
===
Dat is het geldscheppingsmechanisme onder fractional reserve banking en dat verklaart waarom het meeste
geld dat er in in feite schuld is.
/===
Ja, alle geld is schuld, of beter gezegd, vordering. Een bankbiljet is een vordering op de centrale bank die het
biljet uitgaf. In principe geeft het recht om er goud voor te eisen. (In de praktijk niet meer, maar dat is een
detail.) Bankbiljetten zijn dus schuldbrieven van de uitgever: de centrale bank.
Dat is waar, maar het is helemaal niet erg.
Schuldloos geld bestaat wel: goud. Als je graag met schuldloos geld wilt werken, staat dat je vrij: je kunt bij
een juwelier goud kopen, en dan proberen er bij de supermarkt mee te betalen. Uiteindelijk nemen ze het
waarschijnlijk nog aan ook. Alleen is het lastig de waarde te bepalen en die te matchen aan de inhoud van de
boodschappenwagen. Daar is gewoon geld of pinnen veel handiger. Daarom zijn die systemen ook uitgevonden.
===
Het is niet onbeperkt, omdat niet meer geld kan worden geschapen dan mensen/overheden/bedrijven bereid
zijn te lenen.
/===
Nee, dat heeft er niets mee te maken. De geldschepping wordt beperkt door:
- het reservepercentage dat de centrale bank of toezichthouder eist dat de banken aanhouden
- het contante geld in winkelkassa’s en de portemonnees van mensen.
===
Het enige dat een bank doet is nieuw geld scheppen, dat het nooit had, en er rente over vragen.
/===
Nee dat is niet zo. Het enige dat een bank doet is geld, dat de een even niet nodig heeft, aan een ander
verstrekken die het wel nodig heeft. De bank brengt tijdelijke overschotten en tekorten aan geld weer in
evenwicht. Dat is nuttig. Met oplichting heeft dat niets te maken. Met geldschepping ook niet.
===
Wie levert nu een “dienst” aan wie?
/===
De bank aan de samenleving. En moderne samenleving kan niet zonder banken, net zo min als zonder
supermarkten en zonder geld, fietsen, auto’s, scholen, ziekenhuizen, drinkwaterleidingen. Het is gewoon een
van die vele dingen die het leven makkelijker en efficiënter maken.
===
De lener levert een dienst (hard werken, geld verdienen, en rente betalen) aan de bank, die zelf krediet schept
dat er zonder de belofte van het (terug)betalen van rente en hoofdsom nog niet was.
/===
Dat laatste is niet waar. Dat is het fundamentele misverstand. Door een bank uitgeleend geld is ALTIJD
afkomstig van de inleg van andere klanten. ALTIJD. Probeer het te begrijpen.
Hoewel geldschepping bestaat en onvermijdelijk optreedt, is dat NIET de bron waaruit banken krediet verlenen.
Dat is het grote misverstand. Probeer het te begrijpen. Makkelijk is het niet, maar het kan wel.
===
Bij elke aflossing van hoofdsom verdwijnt het bedrag van die hoofdsom weer uit de wereld — alsof het er nooit
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was.
/===
Aperte onzin, die ontstaat doordat je niet hebt begrepen wat geldschepping wél is. Omdat je niet begrijpt wat
het WEL is, ga je (aangemoedigd door misleidende filmpjes) iets verzinnen wat het zou het kunnen zijn
(”banken maken geld uit niets, en lenen dat geld uit”), maar dat is geldschepping NIET.
Nogmaals: http://www.abb-bvb.be/edu/nl/mod001/monnaie_contenu.html , daar staat het uitgelegd.
Probeer het te begrijpen. Makkelijk is het niet, maar het kan wel.

33.

rudhar

17 Sep 2008 om 11:59
Trouwens, niet alleen banken verlenen krediet, en zijn ook nog handelskredieten. Voorbeeld: als er vandaag
een vrachtwagen je supermarkt komt bevoorraden, maar de rekening komt pas overmorgen en de supermarkt
betaalt die rekening pas volgende week, dan heeft het distributiecentrum krediet verleend aan die supermarkt.
Ook door zulke kredieten ontstaat geldschepping. Het distributiecentrum kan namelijk krediet geven omdat het
zijn leveranciers ook pas later betaalt. Zelfde principe als bij een bank, dat het spaargeld van anderen uitleent.
Wil je die verfoeilijke geldschepping (althans, de “Money as debt”-gelovigen zien die kennelijk als verfoeilijk)
kwijt, dan moet je dus niet alleen die vermaledijde banken verbieden, maar ook de Albert Hein, C1000 en
Super de Boer.
Ook als je nu belt, maar pas volgende maand je telefoonrekening betaalt, krijg je krediet van de KPN. De KPN
moet dus ook verboden worden, wil je de geldschepping kwijt.
Kortom, het hele bedrijfsleven moet stilgelegd worden. Lijkt me handig. Ik zou het doen, in je Utopia met alleen
schuld- en rentevrij geld. Maar dan niet bij mij komen zeuren als je honger hebt, hè?

34.

rudhar

17 Sep 2008 om 12:03
yelamdenu, 17 Sep 2008 om 10:10
===
U zou gelijk hebben op het moment dat een bank van een willekeurig deposito geld zou verwijderen maar dat
gebeurt niet.
/===
De spaarder komt cash geld brengen, de bank legt dat in een kluis, en haalt het er later (voor een deel) weer
uit om het aan een lener te geven. Jawel, zo gaat het wel degelijk.
(Tegenover meestal geen cash, maar alles giraal via weer andere banken), maar dat maakt voor het principe
niet uit.
Debet = credit, altijd.
Tegenover elke vordering staat een inleg. Elk bezit heeft een tegenhanger als schuld.
Nogmaals: zie http://rudhar.com/sfreview/boekhoud/prcactnl.htm

35.

rudhar

17 Sep 2008 om 12:36
Ik schreef:
===
Er wordt geen geld gecreëerd bij het verstrekken van een lening.
/===
De clou is dat een deel van dat geld (dat de bank wel degelijk eerlijk heeft gekregen van een spaarder of
andere inlegger!) zelf voor een deel, viavia, OOK WEER geleend was. Op die manier wordt eenmaal uitgeleend
geld voor een deel nog een paar keer uitgeleend (door dezelfde bank of andere banken, dat maakt niet uit).
Door dat meervoudige uitlenen van al eerder geleend geld, daardoor ontstaat die geldschepping. Maar toch
komt elke euro die een bank uitleent gewoon van een geld inleggende andere klant: de bank maakt NIET zelf
geld.
Trouwens, juist nu is steeds in het nieuws dat banken naarstig op zoek moeten naar geld om hun balans te
versterken. Bijv. Fortis had opeens 8 miljard nodig. Als handelsbanken zelf geld konden maken, zoals “Money
Debt” ons wil doen geloven, dan zou dat toch geen punt zijn, dan maakkten ze toch even geld en leenden dat
aan zichzelf?
Maar dat doen ze niet, want dat kunnen ze niet. Alweer een bewijs dat het “Money as Debt”-gevoel gewoon
flauwekul is.
Misleid, misleidend of beide.

36.

rudhar

17 Sep 2008 om 12:52
===
Het is niet gevaarlijk, voor zover de totale uiteindelijke instorting van het stelsel niet gevaarlijk is.
/===
Het stelsel stort niet, het functioneert al honderden jaren prima en zal dat blijven doen.
===
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Het is ook niet gevaarlijk, als u de grote kosten van de rente op de staatsschuld […] niet als gevaarlijk ziet.
/===
Is maar ten dele gevaarlijk, omdat die rente grotendeels weer bij de burgers terugkomt: via de
pensioenfondsen, die graag beleggen in de betrouwbaar geachte staatsobligaties.
===
(die niet eens zou hoeven bestaan als de overheid zelf geld schept),
/===
Dat is onzin. De overheid kan dat, maar deed ze het, dan leidde dat tot inflatie. Voorbeeld: Zimbabwe. Gelukkig
is onze overheid (en zelfs de roekeloze Amerikaanse) verstandiger.

37.

yelamdenu

17 Sep 2008 om 13:15
@rudhar
Het is een zware kluif, zo te zien, om u het mechanisme onder ogen te laten zien, aangezien u er zelf zo in
gelooft.
Maar verklaar dan maar eens waar die geldschepping dan vandaan komt.
En waar de inflatie vandaan komt.
Wat kostte een huis in 1976, en wat nu? Hoe kan dat? Wie financiert het verschil?
Wat kostte een brood in 1954, en wat nu? Hoe kan dat? Wie financiert het verschil?
Wat kostte een boek in 1967, en wat nu? Hoe kan dat? Wie financiert het verschil?
U heeft het steeds over die “paradox”. Maar dat is alleen voor u een paradox.
Bekijkt u deze pagina eens en klikt u dan op de link “Fractional Reserve Parasitism” (pdf) (ik kan geen directe
link naar de pdf geven wegen gebruik van Flash). Deze tekst bevat volop formules waar u een hoop lol aan kunt
beleven.

38.

rudhar

17 Sep 2008 om 13:24
yelamdenu, 17 Sep 2008 om 13:15
===
Maar verklaar dan maar eens waar die geldschepping dan vandaan komt.
/===
Dat heb ik al een keer of 37 gedaan, maar je leest het kennelijk niet. Nogmaals: hier staat het allemaal
uitgelegd:
http://www.abb-bvb.be/edu/nl/mod001/monnaie_contenu.html
Zie ook boven, waar ik het heb over “opnieuw uitgeleend”. Daar is de oorzaak van de geldschepping.

39.

rudhar

17 Sep 2008 om 13:26
===
Wat kostte een huis in 1976, en wat nu? Hoe kan dat?
/===
Het staat in elk basisleerboek economie uitgelegd. Maar die leest u merkbaar niet.
===
Wie financiert het verschil?
/===
Geen zinvolle vraag, er valt niets te financieren, aangezien u twee verschillende tijdstippen vergelijkt. Brood is
nu duurder, maar mensen verdienen ook meer. Maakt dus niet uit.

40.

rudhar

17 Sep 2008 om 13:27
===
U heeft het steeds over die “paradox”. Maar dat is alleen voor u een paradox.
/===
Ja, als je weigert iets te lezen en weigert elke uitleg tot je te nemen, dan leer je niks bij en blijf je dus even
dom. Dat kan ik dan niet helpen.

41.

rudhar

17 Sep 2008 om 13:43
===
Bekijkt u deze pagina eens en klikt u dan op de link “Fractional Reserve Parasitism” (pdf) (ik kan geen directe
link naar de pdf geven wegen gebruik van Flash).
/===
Het document heet Money_parasitism_Vladimir_Nuri.pdf, ook elders te downloaden.
Eerste snelle indruk (geen tijd om alles te lezen): grotendeels kloppende formules en redenering, maar met
subtiel ingeweven denkfouten, waardoor van de conclusies niets klopt.
Zelfde misleidingstechniek dus als in filmpje “Money as Debt”. De lezer wordt voor de gek gehouden. Helaas
trappen heel wat mensen erin, dat blijkt.
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42.

yelamdenu

17 Sep 2008 om 16:29
Brood is nu duurder, maar mensen verdienen ook meer. Maakt dus niet uit.
De geldhoeveelheid is dus toegenomen.
En niet zo’n beetje ook.
…ik het heb over “opnieuw uitgeleend”. Daar is de oorzaak van de geldschepping.
U snapt het dus toch! Helemaal juist.
Als u mij een emmer leent en ik leen die weer aan iemand anders, is er geen emmer bijgekomen. Er is nog
steeds 1 emmer.
Maar dat geldt niet in het bankwezen.
Stel, u heeft €10 (u bent even de enige met geld).
Totale hoeveelheid geld in de economie: €10.
Als u een bank die €10 leent en de bank leent mij op basis daarvan €9, heeft u €10 in uw bezit (het is immers
deel van uw vermogen) en ik heb €9.
Totale hoeveelheid geld in de economie: €19.
Met die €9 koop ik een boek (over geld natuurlijk). De boekhandel stort €9 op de bank. Dat is deel van het
vermogen van de boekhandel, eerlijk verdiend, nu geleend aan de bank. De bank leent op basis van die €9
€8,10 uit aan een tegelzetter.
Totale hoeveelheid geld in de economie: €27,10.
De tegelzetter koopt nieuwe kniebeschermers voor de €8,10. De doe-het-zelf stort het geld op z’n rekening.
Een bank leent op basis van die €8,10 €7,29 uit aan een kinderoppas.
Totale hoeveelheid geld in de economie: €34,39.
De kinderoppas koopt voor de €7,29 een slabbetje en een fles. De slabbetjes- en flessenwinkel zet dat op de

;)

).
bank, en op basis van die €7,29 leent de bank €6,56 uit aan een scholier (met bijbaan
Totale hoeveelheid geld in de economie: €40,95.
De scholier koopt voor de €6,56 een nieuwe binnenband voor z’n brommer. Fietsenzaak stort geld op rekening,
bank leent op basis van de €6,56 €5,91 aan een hondebezitter.
Totale hoeveelheid geld in de economie: €46,86.
Hondebezitter koopt voor €5,91 een drinkbak. Dierenwinkel stort geld; bank leent op basis van de €5,91 €5,31
aan een hondebezitter.
Totale hoeveelheid geld in de economie: €52,17.
Voila.

:)

rekenfoutjes voorbehouden.
De geldhoeveelheid is nu al met 500% gegroeid, puur op basis van schuld. Dat betekent dat het banksysteem
rente kan innen over een som die het banksysteem zelf met 5 heeft vermenigvuldigd.
Als nu mensen hun leningen gaan aflossen krimpt de geldhoeveelheid weer. Maar.. waar komt de som van de
rente vandaan? Dat geld bestaat in principe niet. Het moet worden onttrokken aan de totale geldhoeveelheid,
die voor verreweg het grootste deel hoofdsom is. M.a.w., zonder faillissementen kan het systeem niet
functioneren, tenzij er eeuwig door wordt geleend. Het laatste gebeurt dan ook.

43.

rudhar

17 Sep 2008 om 17:59
yelamdenu, 17 Sep 2008 om 16:29
===
…ik het heb over “opnieuw uitgeleend”. Daar is de oorzaak van de geldschepping.
U snapt het dus toch! Helemaal juist.
/===
Ik heb nooit ontkend dat geldschepping bestaat, integendeel, ik heb ontelbare malen gewezen op de Belgische
uitleg, waarin precies zo’n rekenvoorbeeld staat. Het heeft dus niet zo veel zin mij dit mechanisme te gaan
voorrekenen, want ik wist dat al. Ik heb zelfs op usenet een C-programmaatje gepost om het maximale
opblaaseffect te berekenen. Meer kan niet, minder wel: doordat niet al het geld naar een bank wordt gebracht.
===
De geldhoeveelheid is nu al met 500% gegroeid, puur op basis van schuld. Dat betekent dat het banksysteem
rente kan innen over een som die het banksysteem zelf met 5 heeft vermenigvuldigd.
/===
Niet op basis van schuld, maar op basis van kredietverlening. Kredietverlening heeft altijd twee kanten, schuld
voor de ene partij is vordering voor de ander. Debet = credit. Belangrijk om dat steeds in de gaten te houden.
Het banksysteem heeft niet zelf de geldhoeveelheid met 5 vermenigvuldigd, want het is geen bewuste,
opzettelijke actie van de banken. Het is een onvermijdelijk, automatisch gevolg van kredietverlening.
Inderdaad int hetbankwezen over opnieuw ingelegd en uitgeleend geld wederom rente. Maar het maakt niets
uit (zoals ik al eerder heb uitgelegd op usenet; kennelijk nog steeds niet gelezen?) of banken over 5 x de
oorspronkelijke geldhoeveelheid 6 procent rente vragen en 4 vergoeden (rentemarge 2%, totaal dus 10% ten
opzichte van de oorspronkelijke hoeveelheid) of rechtstreeks 10% daarover zonder geldschepping.
De rentemarge is in wezen de enige inkomstenbron voor een bank, daarvan moeten alle kosten, de belasting en
het dividend betaald worden. Hetzelfde geldt voor elk ander bedrijf, alleen hebben andere bedrijven een andere
inkomstenbron. Er is in die zin niets bijzonders aan een bank.
===
Als nu mensen hun leningen gaan aflossen krimpt de geldhoeveelheid weer.
/===
Nee, want die aflossing gebruikt de bank zo snel mogelijk weer om andere kredieten van te verstrekken.
===
Maar.. waar komt de som van de rente vandaan?
/===
Heel simpel: uit andere rente. Want de rente die wordt betaald, gaat ten eerste voor een groot er als rente
weer uit, richting geldverstrekkers (spaarders), en voor de rest wordt alles besteed, uitgekeerd of gereserveerd.
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In alle gevallen stroomt het weer terug in de economie. Ook wat rente betreft is de economie een kringloop. Die
rente is helemaal geen probleem. Ze maken je wijs dat het een probleem is, maar dat is bedrog.
===
? Dat geld bestaat in principe niet. Het moet worden onttrokken aan de totale geldhoeveelheid, die voor
verreweg het grootste deel hoofdsom is. M.a.w., zonder faillissementen kan het systeem niet functioneren,
tenzij er eeuwig door wordt geleend.
/===
Dat is een onjuiste redenering, gezien wat ik hierboven al uitlegde. Er is helemaal geen probleem. Je laat je een
probleem aanpraten.

44.

yelamdenu

17 Sep 2008 om 21:05
rudhar
17 Sep 2008 om 17:59
Ik heb nooit ontkend dat geldschepping bestaat,
Dan snap ik niet wat uw probleem is met Money as Debt. Het scheppen van geld als schuld is het basisprobleem
van het fractional reserve banking en in feite alles waar Money as Debt zich mee bezighoudt - o.a. de macroeconomische consequenties van het systeem. U spreekt zich tegen. Hier zegt u dat “geldschepping bestaat”,
en elders, o.a. in die nieuwsgroep, zegt u dat het niet bestaat. Scheppen = iets creeren wat er eerst nog niet
was.
===
De geldhoeveelheid is nu al met 500% gegroeid, puur op basis van schuld. Dat betekent dat het
banksysteem rente kan innen over een som die het banksysteem zelf met 5 heeft vermenigvuldigd.
/===
Niet op basis van schuld, maar op basis van kredietverlening.
Dat is natuurlijk gewoon hetzelfde.
Kredietverlening heeft altijd twee kanten, schuld voor de ene partij is vordering voor de ander.
Debet = credit. Belangrijk om dat steeds in de gaten te houden.
Waarom is dat zo “belangrijk”? Natuurlijk is de schuld van de een de vordering van de ander. Het issue was
toch alleen waar de som van die schuld vandaan komt? Geldschepping.
Het banksysteem heeft niet zelf de geldhoeveelheid met 5 vermenigvuldigd, want het is geen
bewuste, opzettelijke actie van de banken. Het is een onvermijdelijk, automatisch gevolg van
kredietverlening.
Wat een onzin. Probeer dat eens met een emmerbank, een hamerbank, een strijkijzerbank,
borstkolfapparaatbank of een autobank. Worden dan de emmers, hamers, strijkijzers, borstkolfapparaten of
auto’s ook “onvermijdelijk, automatisch” vermenigvuldigd? Gouden business!

:P

Inderdaad int hetbankwezen over opnieuw ingelegd en uitgeleend geld wederom rente. Maar het
maakt niets uit (zoals ik al eerder heb uitgelegd op usenet; kennelijk nog steeds niet gelezen?) of
banken over 5 x de oorspronkelijke geldhoeveelheid 6 procent rente vragen en 4 vergoeden
(rentemarge 2%, totaal dus 10% ten opzichte van de oorspronkelijke hoeveelheid) of rechtstreeks
10% daarover zonder geldschepping.
U bedoelt dat gecreeerd geld lenen goedkoper is dan niet-gecreeerd geld lenen?
Wat verandert dat aan het systeem?
De rentemarge is in wezen de enige inkomstenbron voor een bank, daarvan moeten alle kosten, de
belasting en het dividend betaald worden. Hetzelfde geldt voor elk ander bedrijf, alleen hebben
andere bedrijven een andere inkomstenbron. Er is in die zin niets bijzonders aan een bank.
Daar hebben we het toch niet over. U kunt net zo goed zeggen dat er niets bijzonders is aan een bankrover. Die
heeft ook uitgaven en inkomsten.
Heeft nergens wat mee te maken.
===
Als nu mensen hun leningen gaan aflossen krimpt de geldhoeveelheid weer.
/===
Nee, want die aflossing gebruikt de bank zo snel mogelijk weer om andere kredieten van te
verstrekken.
Onjuist. Het geld verdwijnt. Het werd gecreeerd toen de lening werd aangegaan, en het wordt weer opgeheven
als de lening wordt afgelost.
De rente, of het onderpand als die uitblijft, is de winst van de bank.
===
Maar.. waar komt de som van de rente vandaan?
/===
Heel simpel: uit andere rente. Want de rente die wordt betaald, gaat ten eerste voor een groot er
als rente weer uit, richting geldverstrekkers (spaarders), en voor de rest wordt alles besteed,
uitgekeerd of gereserveerd.
Ik vroeg niet wat de banken met binnenkomende rente doen, maar waar het geld van de rente überhaupt
vandaan komt. Antwoord: meer schuld.
In alle gevallen stroomt het weer terug in de economie. Ook wat rente betreft is de economie een
kringloop.
Een kringloop veronderstelt de afwezigheid van expansie. Hierboven meldt u nog dat geldschepping een feit is.
Geldschepping betekent expansie. Banken creeren als schuldgeld alleen de hoofdsom. De rente kan, macroeconomisch, alleen worden opgebracht door nieuwe schuld. Ik snap niet dat u wel begrijpt dat er geldschepping
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wordt bedreven door het banksysteem, maar niet hoe rente, de groei van de geldhoeveelheid (i.e., van schuld),
en inflatie hand in hand gaan.
Die rente is helemaal geen probleem. Ze maken je wijs dat het een probleem is, maar dat is bedrog.
Zoals ik al zei, misschien is de rente voor individuen geen probleem, maar de totale rente is macro-economisch
een probleem.
U ziet het onderscheid niet tussen de situatie van individuen die gewoon hun rente kunnen ophoesten en
kunnen aflossen (naast degenen die dat niet kunnen natuurlijk), en de macro-economische situatie waarin de
algehele schuld en rente alleen maar kunnen groeien, op straffe van de totale ineenstorting van het huidige
geldsysteem.
Ik kan eigenlijk beter een “autoriteit” citeren, misschien dat dat overtuigender overkomt dan ik? (hoewel ik
precies hetzelfde zeg)
“That is what our money system is.
If there were no debts in our money system, there wouldn’t be any money.”
Marriner S. Eccles, Chairman and Governor of the Federal Reserve Board

45.

RuudHarmsen

18 Sep 2008 om 10:39
yelamdenu, 17 Sep 2008 om 21:05
===
RH> Ik heb nooit ontkend dat geldschepping bestaat,
yelamdenu: Dan snap ik niet wat uw probleem is met Money as Debt. Het scheppen van geld als schuld is het
basisprobleem van het fractional reserve banking en in feite alles waar Money as Debt zich mee bezighoudt - o.
a. de macro-economische consequenties van het systeem. U spreekt zich tegen. Hier zegt u dat “geldschepping
bestaat”, en elders, o.a. in die nieuwsgroep, zegt u dat het niet bestaat.
/===
Nogmaals, ik heb nooit ontkend dat geldschepping bestaat. Geldschepping is reëel. Maar tevens geen probleem.
===
RH: Niet op basis van schuld, maar op basis van kredietverlening.
yelamdenu: Dat is natuurlijk gewoon hetzelfde.
/===
Nee, en dat is belangrijk, want: zie onder.
===
RH: Kredietverlening heeft altijd twee kanten, schuld voor de ene partij is vordering voor de ander. Debet =
credit. Belangrijk om dat steeds in de gaten te houden.
yelamdenu: Waarom is dat zo “belangrijk”? Natuurlijk is de schuld van de een de vordering van de ander.
/===
Het is belangrijk vanwege het verschil tussen schuld en kredietverlening. Schuld is maar één kant van
kredietverlening. Die andere kant is ook essentieel.
Het is belangrijk te weten dat wat een bank uitleent aan een lener, altijd afkomstig is van de inleg van een
inlegger (spaarder, bedrijf met tijdelijk overschot). Dat is wat “MoneyAsDebt” weglaat of ontkent, en daar loopt
de zaak scheef.
===
Het issue was toch alleen waar de som van die schuld vandaan komt? Geldschepping.
/===
Fout. De som van alle schulden van leners (=leningen verstrekt door banken) is gelijk aan de som van alle
ingelegde gelden door spaarders, plus de verplichte reserve die de banken moeten aanhouden.
Debet = credit. Altijd.
De schulden komen niet uit geldschepping. Wel zijn zowel de schulden, als de inleggingen van spaarders, in
totaal groter dan ze zonder geldschepping geweest konden zijn.
(Maar het vermijden van geldschepping is onmogelijk, dus is het bovenstaande een zinloze observatie.)
===
RH: Het banksysteem heeft niet zelf de geldhoeveelheid met 5 vermenigvuldigd, want het is geen bewuste,
opzettelijke actie van de banken. Het is een onvermijdelijk, automatisch gevolg van kredietverlening.
yelamdenu: Wat een onzin.
/===
Uit deze opmerking blijkt dat je nog steeds niet begrepen hebt hoe geldschepping door kredietverlening
ontstaat. Nogmaals: zie de Belgische uitleg:
http://www.abb-bvb.be/edu/nl/mod001/monnaie_contenu.html
(Ik klink steeds meer als een papegaai, ik weet het, maar het is echt nodig om het principe van geldschepping
EERST helemaal te begrijpen, anders blijft elke verdere discussie zinloos.)
===
RH: Inderdaad int hetbankwezen over opnieuw ingelegd en uitgeleend geld wederom rente. Maar het maakt
niets uit (zoals ik al eerder heb uitgelegd op usenet; kennelijk nog steeds niet gelezen?) of banken over 5 x de
oorspronkelijke geldhoeveelheid 6 procent rente vragen en 4 vergoeden (rentemarge 2%, totaal dus 10% ten
opzichte van de oorspronkelijke hoeveelheid) of rechtstreeks 10% daarover zonder geldschepping.
yelamdenu: U bedoelt dat gecreeerd geld lenen goedkoper is dan niet-gecreeerd geld lenen?
/===
Niet helemaal, want het verschil tussen gecreëerd geld (geld door geldschepping) en niet-gecreëerd geld
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(oorspronkelijk geld, voordat de geldschepping optrad) is niet meer te maken. Elk bankbiljet, elk dubbeltje en
elk banksaldo bevat een beetje van beide.
===
yelamdenu: Wat verandert dat aan het systeem?
/===
Niets, daarom is er ook geen probleem.
Bovendien is het puur theoretisch, want kredietverlening zonder geldschepping is onmogelijk, dus ook geld
lenen, dat gegarandeerd niet gedeeltelijk door geldschepping is ontstaan, is onmogelijk.
Schuld- en rentevrij geld bestaat niet. Ja toch: goud. Maar dat is zo onhandig. Daarom al eeuwen geleden
vervangen door een geniale uitvinding: geld. Later nog genialer: giraal geld.
Niks op tegen, alleen maar erg handig.
Nee wacht, kredietverlening zonder geldschepping is wel mogelijk: als de regering verbiedt dat geleend geld
weer naar een bank wordt gebracht, en dat verbod ook streng handhaaft.
Maar dat moet dan wel ook gelden voor _indirect_ geleend geld, dus bijvoorbeeld salaris waarvoor de
werkgever geleend heeft, een betaling bij de supermarkt met geleend geld, een betaling bij de supermarkt met
ontvangen salaris waarvoor de werkgever geleend heeft, een betaling bij de supermarkt met ontvangen salaris
waarvoor de werkgever geld gebruikt heeft dat zijn klanten geleend hadden, enz. enz.
Dan moet je dus al het geld gaan tracken: er moet van elk dubbeltje, euro en bankbiljet, worden vastgelegd
wie het allemaal hebben gehad, en of niet ergens in de keten iemand het geleend heeft. Idem met elke
afzonderlijke eurocent van elk banksaldo.
Alleen dan kun je onderscheid maken tussen oorspronkelijk geld en geld door geldschepping.
Dat is duidelijk onuitvoerbaar, en bovendien zinloos.
(Ik had dit overigens ook al op usenet uitgelegd, al gelezen?)
===
yelamdenu: Als nu mensen hun leningen gaan aflossen krimpt de geldhoeveelheid weer.
RH: Nee, want die aflossing gebruikt de bank zo snel mogelijk weer om andere kredieten van te verstrekken.
yelamdenu: Onjuist. Het geld verdwijnt. Het werd gecreeerd toen de lening werd aangegaan, en het wordt weer
opgeheven als de lening wordt afgelost.
/===
Dit is echt onjuist. Het geld wordt niet gecreëerd bij het aangaan van de lening. Het geld van de lening komt uit
spaargeld van andere klanten. Bij de aflossing verdwijnt er dus geen geld, maar de bank krijgt het terug om er
weer leuke dingen mee te doen: toevoegen aan de reserve, of terugbetalen aan spaarders die daarom vragen,
of nieuwe leningen mee vertrekken.
(Of voor mijn part een nieuwe Lexus voor de bankdirecteur, wat ik persoonlijk verspilling vind, maar voor het
principe maakt het niks uit.)
===
De rente, of het onderpand als die uitblijft, is de winst van de bank.
/===
Niet de rente, maar de rentemarge (= ontvangen debetrente over leningen, minus betaalde creditrente over
spaargeld).
Niet de winst, maar de opbrengst. Winst is opbrengst min kosten.
Belangrijk om de begrippen scherp te houden, anders krijg je snel verwarring, en uiteindelijk foute conclusies.
===
Ik vroeg niet wat de banken met binnenkomende rente doen, maar waar het geld van de rente überhaupt
vandaan komt. Antwoord: meer schuld.
/===
Onjuist. Ik betaal al 26 jaar hypotheekrente (drie verschillende huizen in de loop der jaren), maar ik heb nooit
hoeven lenen om die rente te betalen. Wel moest ik werken om geld te verdienen om o.a. de rente te betalen.
Dat vond ik hinderlijk, maar zo is het leven nou eenmaal.
===
Een kringloop veronderstelt de afwezigheid van expansie. Hierboven meldt u nog dat geldschepping een feit is.
Geldschepping betekent expansie.
/===
Nee. De geldschepping gaat namelijk niet door, die neemt niet toe. De geldschepping wordt beperkt door de
verplichte reserve van banken. Is die bijvoorbeeld 10 procent, dan is de maximale opblaasfactor 9 (100 min 10
gedeeld door 10). Bij 1 procent is het 99 keer (100 min 1 gedeeld door 1). Bij 0,01 procent is het 9999 keer
(100 min 0,01 gedeeld door 0,01).
Dat is het theoretisch maximum, in werkelijkheid is het veel minder omdat mensen niet AL hun geld bij de bank
hebben staan. Een deel van het geld zit namelijk contact in kassa’s en kluizen van winkels en banken, en in
portemonnees en onder matrassen van burgers, en tegenwoordig ook in chipknips en beltegoedkaarten.
Die maximaal mogelijke geldschepping is uiteraard al lang geleden bereikt, varieert wel iets (de centrale bank
wordt iets strenger of minder streng; mensen zetten meer contant geld bij de bank of nemen juist meer op),
maar het wordt niet steeds maar meer. Er is dus geen expansie. Er is alleen variatie.
Dat er door geldschepping ook expansie zou zijn is weer een van de grote denkfouten van de “MoneyAsDebt”gelovigen.
===
Banken creeren als schuldgeld alleen de hoofdsom.
/===
Onjuist, banken creëeren helemaal niets. Ze zetten een groot deel van het ingelegde spaargeld weer uit als
leningen. Dat is de “core business” van elke bank.
Wat een bank niet heeft (= heeft geleend van iemand anders), kan ze ook niet uitlenen. Debet = credit, altijd.
===
De rente kan, macro-economisch, alleen worden opgebracht door nieuwe schuld.
/===
Onjuist.
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===
Ik snap niet dat u wel begrijpt dat er geldschepping wordt bedreven door het banksysteem, /
/===
Er wordt geen geldschepping _bedreven_ door het banksysteem, het is geen bewuste keus, geen bewuste
handeling van bankiers, geen opzettelijk toegepaste truc.
Geldschepping is een onvermijdelijk, automatisch gevolg van kredietverlening, waarbij het geleende geld
(meestal indirect) ook weer bij een bank kan worden ingelegd. Niemand doet het expres, niemand kan het
tegenhouden, maar het gebeurt gewoon. Altijd en automatisch. Maar nooit meer dan het maximum.
===
maar niet hoe rente, de groei van de geldhoeveelheid (i.e., van schuld), en inflatie hand in hand gaan.
/===
Inflatie is een andere kwestie, heeft er niets mee te maken.
===
U ziet het onderscheid niet tussen de situatie van individuen die gewoon hun rente kunnen ophoesten en
kunnen aflossen (naast degenen die dat niet kunnen natuurlijk), en de macro-economische situatie waarin de
algehele schuld en rente alleen maar kunnen groeien, op straffe van de totale ineenstorting van het huidige
geldsysteem.
/===
Onjuiste conclusie, ontstaan door fundamentele denkfouten, zoals in het bovenstaande aangetoond.
===
Ik kan eigenlijk beter een “autoriteit” citeren, misschien dat dat overtuigender overkomt dan ik? (hoewel ik
precies hetzelfde zeg)
“That is what our money system is.
If there were no debts in our money system, there wouldn’t be any money.”
Marriner S. Eccles, Chairman and Governor of the Federal Reserve Board
/===
Geld is inderdaad altijd schuld: elk bankbiljet betekent in wezen een vordering op de centrale bank om er iets
voor te geven dat wel echt van zichzelf waarde heeft, iets dat geen vodje papier is. Maar dat is geen probleem,
en het staat los van het non-probleem dat de “MoneyAsDebt”-goeroes verzonnen hebben.
Dat de goeroes een centrale bankier (die er inderdaad best verstand van zal hebben) aanhalen, en een op zich
juiste uitspraak voor hun karretje spannen, uit verband gerukt, is typerend voor hun methode: tussen veel
juiste informatie in, kleine foute stappen inweven, die veel lezers niet opmerken, en dan op totaal foute
conclusies uitkomen.
Zeer geraffineerd, zeer misleidend, zeer kwalijk.

46.

RuudHarmsen

18 Sep 2008 om 10:55
===
De rente, of het onderpand als die uitblijft, is de winst van de bank.
/===
Het onderpand is of wordt nooit winst voor de bank. Het onderpand is niet van de bank, de bank heeft alleen
een vastgelegd recht het in noodgeval gedwongen te laten verkopen. Met de opbrengst wordt de lening afgelost
en de openstaande rentetermijnen betaald.
Als er dan nog wat overblijft, gaat dat naar de vroegere huiseigenaar (of vervolgens diens andere schuldeisers),
niet naar de bank. Als het huis/onderpand te weinig opbrengst, blijft de ex-eigenaar met een restschuld zitten.
Nergens in dit verhaal is er winst voor de bank te zien.

47.

RuudHarmsen

18 Sep 2008 om 11:01
Ik schreef:
> Zeer geraffineerd, zeer misleidend, zeer kwalijk.
Voor de duidelijkheid: ik denk niet dat yelamdenu ZELF kwalijk bezig is. Ik denk dat hij/zij het echt verkeerd
begrijpt, in alle oprechtheid.
De schrijvers van boeken en makers van films zijn wel kwalijk bezig, omdat ze vermoedelijk weten dat het niet
klopt wat ze mensen wijsmaken. Maar ze doen het toch, om redenen en motivaties die mij niet helemaal
duidelijk zijn. Lekker schoppen tegen banken? Schoppen tegen de Amerikaanse overheid? Andere politieke
agenda’s? Ik weet het niet.
Maakt verder ook niet uit, het gaat erom de onzin te ontmaskeren, voorzover het onzin is. En dat is het.
PS. Ik ben zelf helemaal geen fan van welke Amerikaanse regering of bank ook, er zullen best klootzakken en
ratten tussen zitten. Maar dat doet verder niet ter zake, nogmaals, het gaat om onzin/geen onzin.

48.

yelamdenu

18 Sep 2008 om 14:11
Het is belangrijk te weten dat wat een bank uitleent aan een lener, altijd afkomstig is van de inleg
van een inlegger (spaarder, bedrijf met tijdelijk overschot). Dat is wat “MoneyAsDebt” weglaat of
ontkent, en daar loopt de zaak scheef.
Uw zaak loopt scheef, want die “inleg” is ook weer afkomstig van schuldgeld. Zoals ik in het voorbeeld
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hierboven heb laten zien. En het is niet dat geld dat wordt uitgeleend maar nieuw geld. Zie rekenvoorbeeld
hierboven. Of weerleg het.
Het geld wordt niet gecreëerd bij het aangaan van de lening. Het geld van de lening komt uit
spaargeld van andere klanten. Bij de aflossing verdwijnt er dus geen geld, maar de bank krijgt het
terug om er weer leuke dingen mee te doen: toevoegen aan de reserve, of terugbetalen aan
spaarders die daarom vragen, of nieuwe leningen mee vertrekken.
Ik denk toch echt dat u gewoon even een afspraak moet maken met een topbankier ergens en hem/haar
vragen waar het geld van een lening vandaan komt en wat er gebeurt als een lening wordt afgelost. De ene
keer zegt u dat geldschepping bestaat, nu zegt u weer dat het niet bestaat (i.e., dat “het geld wordt niet
gecreëerd bij het aangaan van de lening”).
===
De rente, of het onderpand als die uitblijft, is de winst van de bank.
/===
Niet de rente, maar de rentemarge (= ontvangen debetrente over leningen, minus betaalde
creditrente over spaargeld).
Niet de winst, maar de opbrengst. Winst is opbrengst min kosten.
Dat snapt iedereen, ik zei het even versimpeld.
===
Ik vroeg niet wat de banken met binnenkomende rente doen, maar waar het geld van de rente
überhaupt vandaan komt. Antwoord: meer schuld.
/===
Onjuist. Ik betaal al 26 jaar hypotheekrente (drie verschillende huizen in de loop der jaren), maar ik
heb nooit hoeven lenen om die rente te betalen.
Het gaat niet om individuen, het gaat om de macro-economische implicaties van het systeem. Elke
econoom begrijpt het verschil tussen individuele effecten van bepaalde verschijnselen en de macroeconomische effecten.
Maar dan wordt het interessant: is die hypotheek al afgelost, en gaat dat in dit leven nog gebeuren?

:-)

Dat er door geldschepping ook expansie zou zijn is weer een van de grote denkfouten van de
“MoneyAsDebt”-gelovigen.
Het wordt steeds gekker. Wel geldschepping maar geen expansie? Geen inflatie?
Als u een liter water in een literfles van 200 gram doet, weegt de fles 1200 gram.
Is het mogelijk om een liter toe te voegen en de fles 200 gram te laten wegen?
Geldschepping is per definitie expansie, want er moet rente over betaald worden.
Lees dit maar, dan snapt u het meteen.
===
Ik snap niet dat u wel begrijpt dat er geldschepping wordt bedreven door het banksysteem, /
/===
Er wordt geen geldschepping _bedreven_ door het banksysteem, het is geen bewuste keus, geen
bewuste handeling van bankiers, geen opzettelijk toegepaste truc.
Geldschepping is een onvermijdelijk, automatisch gevolg van kredietverlening, waarbij het geleende
geld (meestal indirect) ook weer bij een bank kan worden ingelegd. Niemand doet het expres,
niemand kan het tegenhouden, maar het gebeurt gewoon. Altijd en automatisch. Maar nooit meer
dan het maximum.
Ik citeer mezelf maar even:
Probeer dat eens met een emmerbank, een hamerbank, een strijkijzerbank, borstkolfapparaatbank
of een autobank. Worden dan de emmers, hamers, strijkijzers, borstkolfapparaten of auto’s ook
“onvermijdelijk, automatisch” vermenigvuldigd?
Graag duidelijk en helder antwoord wat dan het verschil is.
===
maar niet hoe rente, de groei van de geldhoeveelheid (i.e., van schuld), en inflatie hand in hand
gaan.
/===
Inflatie is een andere kwestie, heeft er niets mee te maken.
In uw universum misschien niet. Hier op de planeet Aarde wel. Rente IS inflatie (in een systeem van
fractional reserve banking).
Wikipedia (heeft daar een Money as Debt-spion gevandaliseerd?

:-P

):

Economists generally agree that high rates of inflation and hyperinflation are caused by high
growth rates of the money supply. Views on the factors that determine moderate rates of
inflation are more varied: changes in inflation are sometimes attributed to fluctuations in real
demand for goods and services or in available supplies (i.e. changes in scarcity) and sometimes to
changes in the money supply (i.e. the amount of units of currency). However, there is general
consensus that in the long run, inflation is caused by money supply increasing faster than
the growth rate of the economy.

Of misschien moeten we even met Nout Wellink bellen.

:-)

Geld is inderdaad altijd schuld: elk bankbiljet betekent in wezen een vordering op de centrale bank
om er iets voor te geven dat wel echt van zichzelf waarde heeft, iets dat geen vodje papier is.
Al tientallen jaren totaal niet meer van toepassing. U krijgt voor uw euro geen fluit van echte waarde. Geen
grammetje goud of zilver. Probeer het maar.
Zelfs toen het wel van toepassing was stelde de reserve geen fluit voor t.o.v. de geldhoeveelheid.
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HOGERE STRAFFEN KINDERPORNO, MAAR NIET VOOR DEMMINK
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De top van het Openbaar Ministerie heeft aangekondigd zwaardere straffen te gaan eisen voor
mensen die kinderporno bezitten en/of verspreiden. Naar verluidt is dat gebeurt op aandringen van
Officier Joost Tonino die weer geheel in genade is aangenomen en zich thans heeft ontwikkeld tot een
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rond de kinderporno zeker slechter voor staan dan nu met al die geweldige inspanningen van Tonino
en Demmink! Geen kwaad woord dus verder over deze heren. Mogen ze a.u.b. naast al die goede
werken die ze belangenloos want tegen een hongerloontje verrichten ten dienste van de samenleving
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die enkele kinderen graag op aan Demmink cs. als we daarmee zoveel andere onschuldige kinderen
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Van alternatieve straf (werken/cursussen/psychiatrische behandeling) tot 1 mei 2007 naar alternatieve straf
vanaf 1 mei 2007. Voorwaardelijke gevangenisstraf, 10-24 maanden binnen blijven, afhankelijk van o.a. leeftijd
van het misbruiikte kind. Niets nieuws onder de zon. De tot 1 mei 2007 geldende straffen: werkstraf, therapie
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zijn de door de rechter opgelegde voorwaarden gekoppeld aan de opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf.
De kindermisbruiker behoeft (vooralsnog) niet te gaan zitten). Voldoet de kindermisbruiker niet aan de gestelde
voorwaarde dan mot ie zitten. De top eist wederom voorwaardelijke gevangenisstraf. Niets nieuws onder de
zon. Een afleidingsmanoevre naar ons gepeupel. Zedenschandalen daardoor binnen het Openbaar Ministerie uit
de schijnwerpers. Een geweldig college!!!!
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30 Apr 2007 om 17:57
Het is in Nederland goed geregeld.
Demmink en Tonino zijn viespeuken die voor Justitie werken.
En toch heeft Justitie dan de euvele moed om aante kondigen strenger tegen deze praktijken optetreden.
Dat lijkt me nogal hypocriet…
Zo zal het vertrouwen in Justitie wel verder hersteld worden. Althans blijkbaar zo denken een aantal misfits….
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OOngelooflijk gewoon
snap hier geen reet van stelletje viezerikken
mzzl kc
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Henk Ruyssenaars

21 Aug 2007 om 12:17
Tonino is met z’n kinderporno zogoed als verdwenen uit het Nederlandstalige cyberwereldje - t.g.v. de
toenemende webstripping - maar was hier toch nog te vinden:
http://wvl.indymedia.org/news/2005/05/4360.php
HR
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RECHTSWEIGERING RECHTBANK ROTTERDAM IN WESTENBERG-ZAAK
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Drie jaar sleept de bodemprocedure die de vice-president van de Haagse rechtbank Hans Westenberg
heeft aangespannen tegen journalist Micha Kat en advocaat Hugo Smit zich nu al voort, of liever
gezegd: de zaak strompelt voort en de rechter komt meer en meer in de problemen. Vooral op het
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Het doet sterk denken aan de verwikkelingen in het Holleeder-proces dat blijkbaar ook niet mag
plaatsvinden, waarschijnlijk omdat de advocaat van Holleeder via de ex-advocaat Bram Moszkowicz
kennis heeft gekregen van corruptie binnen het justiteapparaat die hij van plan is op de zitting uit te
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Westenberg is sprake van het rekken en rekken om het moment van het vallen van de bijl maar te
kunnen uitstellen. Misschien ‘verongelukt’ Westenberg binnenkort wel, dan is het probleem dat
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Met een vuistdik en glashelder dossier, drie rondes getuigen waarvan er vier onder ede (waarvan
twee advocaten!) hebben verklaard dat Westenberg fout is en liegt (Smit, Begeer, Gerritse en
Dumont) waar Westenberg niets tegenover kan stellen behalve mensen die zich ‘niets meer kunnen
herinneren’ alsmede wanhoopsacties van Westenberg zoals het beschuldigen van een collega (die
alles overigens ontkent): met dit alles zou het toch niet zo moeilijk moeten zijn voor de Rotterdamse
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getuigenverhoor en op 16 februari 2007 was het weer raak: opnieuw een getuigenverhoor waarbij
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rechters een vonnis te wijzen? Nou, dat is het dus wel. De rechters hebben namelijk opnieuw een
ronde conclusies ingelast om de zaak maar weer eens wat te rekken. Nog meer conclusies! Dat is
echt totale waanzin in een zaak waarin alles al op tafel ligt, alles is uitgezocht en besproken. De
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rechtbank Rotterdam maakt zich hiermee schuldig aan rechtsweigering.
Hieronder een chronologisch overzicht van de zaak-Westenberg
2 april 2004: journalist Micha Kat krijgt sommatie van Hans Westenberg om binnen tien dagen aan te
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geven waarop hij zijn mededeling over hem in zijn boek Topadvocatuur baseert.
20 april 2004: Micha Kat en advocaat Hugo Smit, dan nog partner bij het topkantoor Simmons &
Simmons Trenite, worden gedagvaard.
6 september 2004: Westenberg probeert cruciale belastende stukken over hem buiten het geding te
houden en intimideert daartoe zijn wederpartij Hugo Smit.
8 oktober 2004: conflict escaleert op een comparitie die was bedoeld om de partijen nader tot elkaar
te brengen.
16 januari 2005: De Rotterdamse advocate Marianne Dumont legt verklaring af tegen Westenberg:
ook zij werd verregaand geintimideerd door de rechter.
24 januari 2005: Pieter Lakeman, bedrijfsonderzoeker van naam en faam, legt verklaring af tegen
Westenberg.
30 maart 2005: Westenberg zegt dat advocate Marianne Dumont een leugenachtige verklaring heeft
afgelegd.
4 juli 2005: A. van Delden, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, aangeschreven over
mogelijk corrumperende nevenactiviteiten van Westenberg.
31 oktober 2005: pleidooien voor de rechtbank Rotterdam. Westenberg valt fotograaf van HP/de Tijd
aan.
25 november 2005: HP/de Tijd komt met verhaal De Vechtende Rechter van de hand van Thieu
Vaessen.
7 december 2005: aan het licht komt dat Westenberg procedeert op kosten van de belastingbetaler
via een geheim fonds van de Raad voor de Rechtspraak. Kat probeert hier meer duidelijkheid over te
krijgen via een WOB-procedure.
14 december 2005: Kat behaalt een complete overwinning op Westenberg: de uitlating in zijn boek
kan op geen enkele wijze onrechtmatig tegen Westenberg zijn. Advocaat Hugo Smit krijgt een
bewijsopdracht in het kader waarvan getuigen zullen moeten worden gehoord. De enige krant die
aandacht besteedt aan de overwinning van Kat is De Telegraaf in een kort stuk van de hand van Bart
Mos.
22 december 2005: WOB-verzoek van Kat om nadere informatie over het ‘fonds’ dat rechters blijken
te kunnen gebruiken om te procederen afgewezen.
17 maart 2006: Westenberg kondigt al vast aan in hoger beroep te gaan als hij niet wint van Smit.
7 mei 2006: SP-kamerlid Jan de Wit wil uitleg van Van Delden over het geheime ‘fonds’ dat de
proceskosten van Westenberg betaalt.
12 mei 2006: eerste getuigenverhoor; Westenberg pleegt meineed.
24 mei 2006: Kat krijgt brief in handen van A. van Delden aan SP-kamerlid De Wit waarin Van
Delden afstand neemt van het vonnis van de Rotterdams rechtbank waarin Kat vrijuit gaat en stelt
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dat wat Kat opschreef ‘niet door de beugel kan’.
30 mei 2006: Raad voor de Rechtspraak distantieert zich officieel van het vonnis pro-Kat van de
Rotterdamse rechtbank.
15 september 2006: tweede getuigenverhoor. Dumont blijft bij haar eerdere verklaringen op schrift.
31 januari 2007: Nieuwe Revu komt met coververhaal De Liegende Rechter van de hand van Stan de
Jong. De coverfoto is gemaakt op het moment dat Westenberg op 12 mei 2006 de rechtbank
binnengaat voor het eerste getuigenverhoor waar hij meineed zal plegen. De fotograaf werd
verregaand geintimideerd en moest zijn foto’s van de bewaking deleten, maar wist deze te behouden.
16 februari 2007: derde getuigenverhoor. Westenberg beschuldigt nu een collega van de zaken
waarvan hij zelf wordt beschuldigd. De voorzitter meldt in het proces-verbaal van deze ronde
getuigenverhoren dat er een nieuwe (schriftelijke) ronde gaat komen.
Noch NRC Handelsblad noch De Volkskrant noch Trouw noch Het Parool noch Elsevier noch De
Journalist hebben ooit een letter over deze zaak willen schrijven.
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Anoniem

12 Apr 2007 om 13:24
Het zal door juridische trucs van Westenberg’s en van zijn vrindjes (oa. rechtbank) nog jaren duren eer de zaak
op “echte” zitting komt. Deze zitting zal wederom door trucjes van voornoemden lange tijd in beslag nemen. In
het godsonmogelijke geval van Westenberg’s veroordeling zal zijdens Westenberg hoger beroep worden
ingesteld. Het Openbaar Ministerie zal uberhaupt nooit hoger beroep instellen. De tijdsduur vooraf aan zitting
Gerechtshof zal rekbaar zijn. Hof’s zitting kenmerkt zich wederom door trucs. En dan is er nog zoiets als
Cassatie. Voordat het tot zitting bj de Hoge Raad komt is Westenberg allang met pensioen. En voor ik het
vergeet. Heeft de HR eenmaal uitspraak gedaan dan is er nog een Hof ergens in Europa, toch. Dus ff hier in
Nederland de rechtsgang uitputtend doen, dan op naar dat ene Hof ergens in Europa. Westenberg geniet tegen
die tijd allang van zijn “verdiende” pensioen, kijkt zonnbril op zijn nes, toe. Geniet van de zon, van zijn drankje
en misschien ook nog van de vrouw van zijn voormalig collega. Of heeft Westenberg tegen die tijd de vrouw
van een andere collega tot de zijne genomen. Westenberg geniet van je pensioen en van de geneugtes des
levens. Het is je”gegund door je vrindjes van de zittende magistratuur.

2.

Anoniem

12 Apr 2007 om 13:32
vorige (12 april 2007 - 13:24) geschreven door
mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie
nijmegen 12 april 2007

3.

Anoniem

12 Apr 2007 om 18:10
En om het ten gunste van Westenberg nog langer te kunnen laten aanduren zijn er ook nog de Hoge Raad’s
mogelijkheden: terugverwijzing en verwijzing naar een ander Gerechtshof; Ja Wessie kan wat Gerechtshoven
afwerken. Is het nieuwe Hof na jaren vol trucs tot een arrest gekomen, dan kan Westenberg ook daartegen in
cassatie gaan. Inmiddels is Westenberg al weer een stuk bruiiner geworden aan het Italiaanse strand. En dan
kan Westenberg echt Europa in; ergens in Europa de zaak voorleggen aan dat ene andere Hof. Westenberg’s tigste Hof. En wie betaalt dit alles? Wij, de belastingbetaler, toch mooi voor de zittende magistraat Wessie?? Zal
de zittende magistraat Westenberg ons een vakantie-kaartje sturen: groeten uit lago M. en dank voor jullie
betalingen?
Getekend: de zittende magistraat die dankzij zijn magistraten-vrindjes nooit een zttende magistraat zal
worden…..
mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie
nijmegen, 12 april 2007
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Anoniem

12 Apr 2007 om 19:00
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en dan nog - zonder me nu te willen verdiepen in de juridische merites ervan - herzieningsverzoek resp.
herzieningsverzoeken.
Wessie zal ons no lang bezig houden
mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie

5.

Mr. Bert van Delden ( bestuurslid )

9 Mrt 2008 om 12:45
Publicaties van Jacques van Veen ( www.persprijsvanveen.nl )
Titel: De rechten van de mens : de mensen van het recht : opstellen over de praktijk van de Nederlandse
rechtspraak / Jac. van Veen ; met tekeningen van Peter van Straaten
Uitgever: Amsterdam : Van Gennep 1971
Annotatie: Eerst verschenen in: Het Parool
Omvang: 108 p. : ill. ; 20 cm
ISBN: 90-6012-162-7
——————————————————————————–
Titel: Democratisering van het recht? : de werkelijkheid in de paleizen van justitie / Jac. van Veen ; met een
voorwoord van J.J. Voogd
Uitgever: Amsterdam : Van Gennep 1977
Reeks: Van Gennep Nederlandse praktijk
Annotatie: Gebaseerd op artikelen verschenen in Het Parool
Omvang: 133 p. ; 20 cm
ISBN: 90-6012-355-7
——————————————————————————–
Titel: Journalist in de rechtszaal / Jac. van Veen
Uitgever: Amsterdam : Van Gennep 1988
Annotatie: Eerder verschenen in Het Algemeen Dagblad en Vrij Nederland
Omvang: 169 p. ; 20 cm
ISBN: 90-6012-788-9
Recensie: http://www.jeanne-doomen.net/volkskrant/vveen.html
——————————————————————————–
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ZAAK-WESTENBERG: RECHTER BELASTERT COLLEGA-RECHTER

Klokkenluidermenu

door Stan de Jong
Het is een verdediging die doet denken aan die van oud-minister Joseph Luns toen onthuld werd dat
hij lid was geweest van de NSB: “Ik ben het niet geweest, het was mijn broer.” De in opspraak
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rechter die bemoeienis had met dat dossier. Het dossier lag bij hem.’ Een in het nauw gedreven
rechter die een confere de schuld in de schoenen schuift… het moet niet gekker worden in de affaireWestenberg.

kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

Amsterdam.

met dank aan Nieuwe Revu
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De Haagse toprechter spande een procedure wegens smaad aan tegen advocaat Hugo Smit, die
stelde dat Westenberg hem in 1994 telefonisch onder druk had gezet in de zogenaamde Chipshol-

klokkenluiders in het algemeen

De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland
●

zaak, en tegen journalist Micha Kat die dit incident optekende in het boek Topadvocatuur. Met zijn
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actie opende Westenberg een doos van Pandora: er dienden zich meer advocaten aan die door hem
●

onheus waren bejegend. Zoals de Rotterdamse advocate Marianne Dumont. In een

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

faillissementskwestie in 1996 wilde zij Westenberg van de zaak afhalen (wraken), omdat haar client
twijfelde aan diens onpartijdigheid. Onder ede verklaarde zij: ‘Toen ik op kantoor kwam, waren de

overheid

rechter was heel dwingend geweest. Ik heb toen met Westenberg gebeld en werd zeer intimiderend

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

zijn dan mr. C.G. Tjebbes, die het tussenvonnis in de zaak wees. En met hem heeft de advocate –
ook nadien – louter positieve ervaringen. “Ik vond mr. Tjebbes zeer correct en professioneel, zoals ik
meestal rechters ervaar.” Bovendien had Tjebbes helemaal geen motief: het was immers Westenberg
die zij wraakte. “Mr. Tjebbes heeft mij nimmer gebeld.”
Wat vindt mr. Tjebbes van de beschuldigingen van zijn (ex-)collega? “Ik denk niet dat iemand het
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Volgens Westenberg berust dit dus op een huiveringwekkende persoonsverwisseling. Maar Dumont
zegt dat daar geen sprake van kan zijn. De rechter waarop Westenberg doelt kan niemand anders
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intrekken en zou er verder wel voor zorgen dat het mij moeilijk gemaakt zou worden om als advocaat
te opereren. Westenberg schreeuwde en snauwde…’
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recht heeft om mij ook maar een haar te krenken”, aldus Tjebbes die twee jaar geleden met pensioen
ging. Heeft Westenberg dan zo’n hekel aan hem? “Het komt voor mij als een volslagen verrassing.”
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Uit de fax van 23 april 2996 die dus op een dinsdag aan mij is gefaxt blijkt dat mijn wrakingsverzoek
dat op 19 april 1996 is verzonden inderdaad op 23 april 1996 bij de rechtbank is aangekomen.

Test uw klokkenluiderkennis!

Zoals tijdens mijn getuigenverhoor verklaard had ik in de ochtend zelf een zitting bij de rechtbank.
Toen ik rond het middaguur op kantoor was kreeg ik van de secretaresse het verzoek te bellen met
een rechter in Den Haag want die had al 10 keer, of zo, gebeld. Toen volgde het gesprek waarover ik
verklaard heb en later de fax van Mr Westenberg.
Mr Westenberg stelt dat hij op 22 april niet gebeld heeft, dat kan kloppen want hij heeft het
wrakingsverzoek op 23 april 1996 ontvangen en blijkbaar toen meteen gebeld.
Mr Westenberg stelt in zijn fax die op 14.25 uur aan mijn kantoor is gefaxt (is boven aan de pagina
van de fax te lezen evenals het faxnummer van de Rb Den Haag) dat niet hij de zaak Meijer/Wees
doet maar dat dat Tjebbes is. mr Westenberg is slechts de rolrechter geweest. De fax kwam na het
telefoongesprek zoals ik heb verklaard.
Ik kan mij niets meer herinneren van een comparitie verhoor/mr Tjebbes in 1996. Dat betekent dat
die comparitie normaal verlopen moet zijn.
Wel heb ik in ongeveer 2003 een comparitie gehad met Mr Tjebbes in een handelszaak (ik heb het
dossier er niet meer bijgenomen). Toen was ik mij er niet van bewust dat ik in 1996 ook met Mr
Tjebbes te maken moet hebben gehad. Ik kan daarover verklaren dat ik in 2003 Mr Tjebbes zeer
correct en professioneel vond zoals ik meestal rechters ervaar. Mr Tjebbes was correct en absoluut
niet onbeschoft of onheus of zoiets.
Ik heb niet Mr Tjebbes gewraakt maar Mr Westenberg. Mr Tjebbes heeft mij nimmer gebeld.
Mr Westenberg verklaart verder dat de wrakinskamer dus wel degelijk contact met mij heeft gehad in
de persoon van een griffier (die ik mij, gezien de dubbele naam, als adelijk herinner). Het lijkt mij
interessant om na te gaan op welke dag (en uur?) die griffier mij gebeld heeft en nog meer, waarom.
Er is een keer gebeld in die kwestie door een griffier en wel op 23 april 1996. Daarna niet meer.

3 Reacties op “Rechter Westenberg zegt: niet ik
intimideerde”
Feed voor dit bericht Trackback adres

1.

Anoniem

22 Mrt 2007 om 09:10
Westenberg:
Zonder mij op dit moment te willen verdiepen in de juridische merites van wraking van rechters en/of dat u om
verschoning had kunnen verzoeken, zeg ik u bij deze “Edele” zittende magistraat Westenberg”dat u zich tot
ongekende dieptes heeft verlaagd. “Neen, hoor Ik ben het niet; het is iemand anders”.
Ik:
Hoedje af voor U”
En U Edele Magistraat?
Nu wel heel gauw uw toga aan de wilgen hangen!
mrhjampeters/alias mrraapie/ mr raapie
nijmegen, 22 maart 2007
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Anoniem

21 Apr 2007 om 16:53
MR Westenberg, eindelijk nat gegaan. We wisten het al sinds de jaren 80 dat hij de grootste schoft was die er
binnen het Haagse justitiele apparaat rond liep. Intimideren kon hij als de beste,iedereen wist het en iedereeen
hield zn mond.
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21 Apr 2007 om 16:54
MR Westenberg, eindelijk nat gegaan. We wisten het al sinds de jaren 80 dat hij de grootste schoft was die er
binnen het Haagse justitiele apparaat rond liep. Intimideren kon hij als de beste,iedereen wist het en iedereeen
hield zn mond.
Westenbergs status 2007: De leugenaar
Godszijdank kan die toga de kast in. Laat het recht zegevieren. Dag meneer Westenberg…….
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Niet het opgeklopte strafproces tegen Willem Holleeder dat volgende week begint is de ‘zaak van de
eeuw’ zoals dat door de sensatiebeluste media wel wordt beweerd, maar de getuigenverhoren die zijn
aangevraagd door gebiedsontwikkelaar Chipshol naar aanleiding van de vervanging van een compleet
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Koeman die thans namens Schiphol optreedt tegen Chipshol, maar eerder voor Chipshol werkte. Over
deze omstreden beslissingen leest u later wellicht meer. Thans kan in elk geval worden gemeld dat er
een loodzware tuchtklacht is ingediend tegen advocaat Koeman die de gemeente Haarlemmermeer

klokkenluiders in het algemeen
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Amsterdam.

ondermeer blijkt te hebben aangezet tot het plegen van een onrechtmatige daad. Maar laten we ons
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thans eerst concentreren op de (on)partijdigheid van de Haarlemse rechtbank en de
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‘getuigenverhoren van de eeuw’.
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Centraal staat de rol van voorzitter mr. A. Monster van het college dat Schiphol op 12 januari 2005
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aansprakelijk stelde voor de schade die het Chipshol (mede) heeft berokkend door op onrechtmatige
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wijze de ontwikkeling van het Groenenberg-terrein van Chipshol tegen te werken. Deze mr. Monster

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

zat ook een andere zaak van Chipshol voor, namelijk een comparitie in de bodemprocedure die
Chipshol heeft aangespannen tegen Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) wegens het opmaken van
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volgende: Chipshol is door de jaren heen behoorlijk tegengewerkt door de Luchthaven
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onrechtmatigheid van het handelen van Schiphol en tal van andere overheden was immers door
meerdere rechterlijke vonnissen al lang vastgesteld, reden waarom de gemeente Haarlemmermeer
en de provincie Noord-Holland inmiddels schikkingen met Chipshol overeen zijn gekomen.
Desalniettemin: op de slotpleidooien in de aansprakelijkheidszaak van Chipshol tegen Schiphol (dat
dus al veroordeeld was tot compensatie; nu ging het om de hoogte ervan) op 15 januari 2007 zat er
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Monster werd toegevoegd aan de strafsector van de rechtbank zodat hij ook de zaak van Chipshol
tegen LVNL niet meer doet. Maar Monster zei op die comparitie niets raars of controversieels: de
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tegenwerking heeft meegedaan, zijn de rapen gaar. Het zijn deze woorden die alle alarmbellen
hebben doen rinkelen en hebben geleid tot de vervanging van Monster en zijn twee bijzitters.
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valse rapportages tegen Chipshol. Op deze comparitie op 18 september 2006 zei Monster het
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een nieuw college dat reeds direct duidelijk maakte niets op te hebben met de positie van Chipshol.
Chipshol werd onkundig gehouden van de vervanging, maar tekende wel direct protest aan,
ondermeer via een paginagrote advertentie in De Volkskrant. Nu komt er een proces op gang waarin
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de Haarlemse rechtbank in pogingen de overduidelijke ‘politieke’ vervanging goed te praten steeds
verder verstrikt raakt in de tegenstrijdigheden en zelfs leugens. Enkele feiten op een rij.
*”De vervanging van mr. Monster is geschied in goed overleg met de rechter en vond plaats in het
kader van het sinds jaar en dag gehanteerde roulatiebeleid.”

Test uw klokkenluiderkennis!

Vast is komen te staan dat de roulatie ‘niet de voorkeur had van mr. Monster’. Deze is dus tegen zijn
zin van de zaak ‘afgehaald’. Tevens zegt de rechtbank in het eigen jaarverslag dat ‘rechters in
principe om de vier jaar rouleren’. Vast is komen te staan dat mr. Monster reeds zeven jaar niet meer
is gerouleerd; voor hem geldt het roulatiebeleid kennelijk niet hetgeen de vraag des te prangender
maakt: waarom moest hij dan juist nu opeens worden gerouleerd? Voor de andere twee vrouwelijke
rechters van het oude college geldt dat de roulatie van de een (mr. Swinkels) blijkbaar met een jaar
vervroegd moest worden en van de ander (mr. Veldhuijzen van Zanten) zelfs met bijna twee jaar.
*In een artikel in het periodiek Rechtstreeks van de Raad voor de Rechtspraak (2006, no. 2) staat
het volgende te lezen: denkbaar is echter dat rechters ook om andere redenen dan het
organisatiebelang of de tijdige afhandeling van zaken kunnen worden overgeplaatst,
bijvoorbeeld vanwege hun houding ten opzichte van bepaalde zaken, de inhoud van hun
uitspraken of andere redenen. Dat zou een ernstige bedreiging zijn van de rechterlijke
onafhankelijkheid en partijdigheid. Daarom is het belangrijk om expliciet vast te bepalen
dat rechters slechts met hun eigen instemming kunnen worden overgeplaatst. Tevens
verscheen in 2006 een rapport van KPMG met als titel ‘Wet Organisatie en Bestuur Gerechten en Wet
Raad voor de Rechtspraak, Het Functioneren van een Rechterlijke Organisatie in Beeld’. Op pagina
133 van dit rapport staat een passage over het rouleren. We lezen: verschillende bestuursleden
(van de betreffende rechtbank, red.) gaven aan dat roulatie ook wel wordt ingezet als een
verkapte sanctie voor moeilijk te corrigeren rechters. Dit alles maakt de vraag prangend en
relevant: is de onderhavige vervanging van Monster cs. een voorbeeld van de hierboven geschetste
alarmerende omstandigheden?
Als uit de getuigenverhoren duidelijk wordt dat de vervanging van de drie rechters geen
’standaardbeslissing in het kader van het rouleerbeleid’ is geweest naar een bewuste poging van
hogerhand invloed uit te oefenen op rechterlijke uitspraken, kan de rechtbank Haarlem (lees: de
Staat) door Chipshol worden aangesproken wegens onrechtmaige daad ex artikel 6:162 BW.
Benieuwd welke rechters die zaak zullen gaan voorzitten.
De volgende functionarissen van de Haarlemse rechtbank zullen optreden op ‘de getuigenverhoren
van de eeuw’:
mevr. mr. M. Smit, vice-president, als sectorvoorzitter de direct verantwoordelijke voor de rouleerbeslissing
mr. F. Bakker, de president van de Haarlemse rechtbank. In een persoonlijk gesprek met Chipshol
erkende Bakker dat Chipshol in het procesbelang is geschaad, een uitspraak die hij later weer
bestreed.
mr. A. Monster, vice-president, voorzitter van het vervangen college
mr. D. Ruitinga, vice-president, voorzitter van het nieuwe college die reeds direct duidelijk maakte
niets te zien in de positie van Chipshol.
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1.

Anoniem

29 Mrt 2007 om 15:50
De meest duistere aller nachte
ween u na “Koninkrijk”der Lage Landen, ooit een rechtsstaat
anarchie zal u ten deel vallen, anarchie in de straat
dienaren des onrechtstaats verlaat de verdorven provincie van Duitsland
het gepeupel bestormt de bastille in den haag
Vondel

2.

Anoniem

29 Mrt 2007 om 16:45
wat vooruitstrevende blik op de toekomst

3.

Anoniem

29 Mrt 2007 om 16:48
De meest duistere aller nachte
ween u na “Konikrijk” der Lage Landen, ooit een rechtsstaat
anarchie zal u ten deel vallen, anarchie in de straat
dienaren des onrechtstaat verlaat de verdorven provincie van Duitsland
gepeupel - verlatenen des woords - bestormt de Haagsche Bastille wapenen in hun hand
Vondel

4.

Anoniem

29 Mrt 2007 om 19:22
voor koningin,volk en vaderland ,heb ik mijn dienstplicht volledig voltooid. Het bleek vrijheidsberoving te zijn ,
en als ik ergens spijt van heb ,is het wel dat ik niet geweigerd heb.17 jaar,wat is het nog ,voor dat je het weet
zat je er in.Anders werd het een strafblad ,met 1 jaar cel,dus keus was er eigenlijk niet.Nu blijkt dat de
koningin,volgens haar man dan,hartstikke gek ,en moest worden opgenomen in ursula kliniek te wassenaar/ ik
denk dat hij haar gek maakte,maar dat is een ander verhaal/.Haar man,dictator ,hoerenloper,stadhouder,waar
alle kabinetten als de dood voor waren ,had toen nog zijn uniform aan,die hij wegens corruptie uit moest
trekken.Het volk heeft de mensen die trachtteeen werkelijke rechtsstaat en democratie,die illusie ontnomen,om
op de verkeerde mensen te stemmen.Het vaderland,daar kan ik middels corrupte notarissen mijn
rouwverwerking van familie nog niet verwerken.
Ik ben ook fel tegen ontgroening,immers met bezopen ,hersenspoelende middelen,wordt een zodanig volk
gecreèrd/old boys netwerk -wat de corruptie in de hand werkt ,maar dan heet het op eens zinvol geweld.
Eerdaags mag willempie pils )want zo wordt hij toch genoemd ‘/ het roer overnemen,zo dat de hersenspoelende
ons kent ons verder kan gaan.
Ik begrijp nog steeds niet waar om men politicologie studeren,want die kennis is alleen opchantage gestoeld
Politici vinden zelf dat zij een misselijkmakend beroep hebben ,maar het gepeupel mag daar zelf niet misselijk
van worden.
Ik ga een maand weg,eigenlijkzou ik alleen nog maar willen reizen )niet vluchten’ maar ik heb nog familie hier.
Je wordt toch straal misselijk van al die lui met meerdere gezichten,maar voor al met je mediatraining in de
camara kijken,met een nijpels blik/open ogen/je moet wel integer overkomen.
Harry van Groen

5.

Anoniem

30 Mrt 2007 om 01:59
Harry van Groen
Je hebt gelijk
ik begrijp waar je vandaan komt
ik wens je een behouden vaart
goede reis en wel thuis
coosie

6.

Anoniem

30 Mrt 2007 om 10:18
Nostradamus.
mogelijke vertaling van century-52(zie website organiseert bijeenkomst in Groningen,web van leugens over
9/11,6 mrt.2006 11.39 uur)
op de plaats,waar Leie en Schelde samengaan(Gent)
zullen de bruiloften van weleer zijn
op de plaats van Antwerpen,waar het tuig aanspoelt
de oude garde zal vernieuwd worden
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7.

Anoniem

30 Mrt 2007 om 10:39
Wilt u vrede ?
natuurlijk !
Wilt u daar voor vechten ?
Nou nee,tegen deze vrede is niet te vechten.

8.

harry van groen

6 Aug 2007 om 16:01
Bij 29 maart.
Een hoer is een beroep,die veel vrouwen ,zeker gedwongen zijn ,te doen.Daar mag wel eens meer begrip voor
worden opgebracht. Om iemand een hoer te noemen ,terwijl die niet zelf heeft gezegd dat ze dat ook is ,dat
kan en mag niet. Ik vind wel dat je tegen een getrouwde man ,die zijn vrouw dus ontrouw is,en op grote schaal
vreemd gaat ,best mag zeggen dat hij een hoerenloper is.Als hij dan nog eens in het bijzijn van anderen
daarover opschept is dat pervers ,maar wordt daardoor ook chantabel
Harry van groen

9.

gepke de leef

11 Apr 2008 om 22:35
Mijn vader is vermoord. notariskantoor schoenmakers reijne en takken doen de nalatenschap regelen. Raar ik
ben voor 50% ERFGENAME

10.

gepke de leef

11 Apr 2008 om 22:41
MAAR HEB GEEN INZAGE OP DOCUMENTEN OF DOODSOORZAAK PUUR MOORD
POLITIE KENNE ME r LAND NIE MEER IS FINANCIEEL DEELGENOOT
EN PROBEERD MIJ OOK TE VERMOORDEN.
ZIE WWW.STOPPOLITIEGEWELD.NL
STOP DEZE WAANZIN VAN DEZE MACHTMISBRUIKERS RAAR IEMAND MET WAPEN IN CELLEN BLOK
KOUDENHORN DE ANDER VELEN MET MIJ MET FYSIEK GEWELD DE KLEREN VAN HET LIJF GETROKKEN.
ZIE SITE WWW.LEEFBAARHAARLEMMERMEER.NL DE PRIVE HARDE PORNOSITE
VAN DE POLTITIE EN JE KAN ER NIETS AAN DOEN BEHALVE DE BARBAREN ZELF GAAN STRAFFEN TOT DE
DOOD . DAT IS WAT DE POLITIEK BLIJKBAAR WIL
PROTOCOL BILDERBERG EN MENGELE GGZ VAN TOON FINKERUTGERS
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In een persoonlijk gesprek met vader en zoon Poot van Chipshol heeft president Fred Bakker van de
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Anoniem

Bezoekers

8 Mrt 2007 om 09:23
Citaat: “Het is verbijsterend en ongekend dat er in Nederland op deze wijze wordt omgesprongen met
procesbelangen. Dit lijkt alleen te verklaren vanuit een “bescherming”…. samenspanning aan het licht tussen de
Staat….”.
Op zich is het schandelijk dat zoiets gebeurt, maar het is wel mooi, dat eea zo fraai hier bekend wordt.
De conclusie is: De rechtspraak is helemaal niet zo objectief.
Het is toch al lang bekend dat een aantal grote instanties zoals de multinationals, OHRA, ANWB,
Consumentenbond, de vakbonden een flink streepje voor hebben.
Het wordt tijd dat de politiek zich met de problemen van de rechtspraak gaat bezighouden. Nu is het een
zootje…..

2.

De politiek zal zich afzijdig houden met een beroep op de Trias Politica, want dat komt haar beter uit, en daar
rekent de rechtspraak ook op. Dat diezelfde politiek als het haar zo uitkomt de rechterlijke macht volledig
negeert (generaal pardon) toont aan hoe huichelachtig dat beroep is. Du moment iemand tegen de staat
procedeert maakt ook de staat namelijk dankbaar gebruik van dit soort tactieken.
En zo blijft het een zootje.
R. Hartman

Anoniem

10 Mrt 2007 om 18:01
Vandaag meldt NRC dat advocaat van Chipshol nieuwe rechters wil wraken.
NB Merkwaardig dat het NRC het vandaag nodig vond om met hoofdartikel te komen, dat de sponsor van de
PvdD ( Partijvd Dieren) zaken doet met Bayer. Who cares ? Is het NRC bang dat de PvdD stemmen/ zetels
inpikt van het koningsstrio CDA/VVD/PvdA ….
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Een kop boven een commentaar in het Financiele Dagblad, toch niet het meest opruiende medium
dat we kennen: ‘Rechtbank speelt met zijn geloofwaardigheid’. Het stuk gaat over de vervanging van
de drie Haarlemse rechters in de Chipshol-zaak tegen Schiphol waarover deze site al eerder uitvoerig
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paard noemen: de Haarlemse rechtbank heeft onder druk van Schiphol en de politiek
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JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink

onafhankelijke rechters vervangen door rechters die Schiphol in bescherming willen nemen
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Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal
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Stichting Klokkenluideronline. Het
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Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

rekeningnummer is 672997150. te

en heeft daarvoor een leugenachtige ‘motivering’ gegeven. Hoe ernstig is dit? Dit is zo ernstig
dat zelfs een parlementaire enquete geen soelaas meer kan bieden. Want het kwaad is al geschied.
Vetrouwen in onze rechtstaat gaat in dit geval pijlsnel te paard. Maar Nederland staat op dit punt niet

klokkenluiders in het algemeen
kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

Amsterdam.

alleen. De ‘Haarlemse affaire’ past naadloos op wat er thans speelt in de VS! In de hele westerse

Gerelateerde Berichten

wereld stort de rechtstaat in!
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Vanuit Vientiane, Laos over Nederland

In de VS zijn acht federale aanklagers op last van ‘hogerhand’ ontslagen omdat ze zaken voor de

●

rechter wilden brengen die het Witte Huis niet welgevallig waren, zoals corruptiezaken tot in de top

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

kerstdemmink

van het Republikeinse establishment. Als voorbeeld moge dienen de omkopingzaak tegen Kyle Foggo,
●

tot vorig jaar de derde man van de CIA die in staat van beschuldiging is gesteld wegens fraude,
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witwassen en het aannemen van steekpenningen. Sinds de aanklager die aan de zaak-Foggo werkte
in december 2006 ontslag kreeg, ligt de vervolging stil. Het schandaal kwam pas goed op stoom toen

overheid

adviseur Harriet Miers, bemoeienis hadden met de ontslagen. Op deze site is het al vaker gesteld: als

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?
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Haarlem. Glashelder is duidelijk geworden dat Schiphol zich met steun van de politiek op
onrechtmate wijze heeft verrijkt ten koste van een private onderneming. De rechter heeft deze
constatering tot zes keer aan toe ook nog eens juridisch bevestigd. Maar dat waren ‘lege’ vonnissen
zonder financiele consequenties. Nu de fase van het ‘aftikken’ is aangebroken, blijkt dat er ook in
Nederland opeens geen recht meer kan worden gedaan.
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zo’n situatie kiest de het ‘recht’ altijd de kant van de macht en vormt een ’schild’ waarachter de
plunderende elite nog even wat langer kan doorgaan met plunderen. Dit speelt ook in Nederland, in

Accountancy (29)
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proces. De Amerikaanse samenleving is totaal verziekt en gecorrumpeerd, er is geen enkel moreel
richtsnoer meer, iedereen vult zonder gene en ongestoord de zakken ten koste van de ander en in
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duidelijk werd dat de hoogste vertrouwelingen van president Bush, topstrateeg Karl Rove en juridisch

de rechtstaat ineenstort, is de complete val van de samenleving nabij. We zitten nu middenin dat
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Wat moet de Haarlemse rechtbank nu met het wrakingsverzoek? Uitstellen, natuurlijk. Als het de
wraking toewijst, geeft de rechtbank zichzelf een beschuldiging van partijdigheid en leugenachtigheid.
Immers, de president heeft de vervanging eerder verdedigd als ‘niets bijzonders, staand beleid’. Als

●
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107 gezamenlijk maximum

●

1165297 totaal aantal bezoekers

het de wraking afwijst, accepteert de rechtbank dat de rechtstaat in ons land definitief is gesneuveld,
want net als in de VS met de aanklagers kunnen dan ook in ons land magistaten te kust en keur van
zaken worden afgehaald als er een te groot risico bestaat op ‘onwelgevallige vonnissen’. We’re
doomed, people. We’re fucking doomed.
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Anoniem

15 Mrt 2007 om 09:54
Dat het goed fout zit met die rechtsgang ivm de Chipshol-zaak, dat zal nu wel ieder normaal mens duidelijk zijn.
Hoe kan dat nou zo fout gaan ? Alles was toch zo goed geregeld in Nederland ?
Zou het mogelijk komen, omdat er een overlegmaatschappij is, dat regelen we wel samen…..
Zoals bekend zijn er een aantal instituten/ maatschappijen die blijkbaar als de hoeksteen van de maatschappij
worden beschouwd: de vakbonden, ANWB, Consumentenbond, de verzekeraars/ OHRA e.d., de multinationals
incl Schiphol.
Rechters kunnen vrij makkelijk een proces de gewenste richting op sturen dmv de argumenten van bepaalde
partij benadrukken en de argumenten van wederpartij weglaten of van negatieve kanttekeningen voorzien.
Kleinere partijen laten het er dan al vaak bij zitten. Toch doorprocederen, dat betekent vaak een
bewijsopdracht. Dat kan veel tijd vragen…
Het gevolg van deze partijdige rechtspraak is dat de kleinere bedrijven in nadelige positie verkeren. Bijgevolg is
het MKB in Nederland niet zo goed ontwikkeld. Het MKB is in NL een soort achterblijvertje als je bv vergelijkt
met andere landen als Belgie.
Het is slecht voor de economie.
Eea is het gevolg van de overlegmaatschappij, die voor alles voor handhaving van de status quo is. Maw dit
Chipshol-schandaal heeft zijn positieve aspecten.

2.

Anoniem

15 Mrt 2007 om 10:46
Ooit een Rechtsstaat
Yes, we’re doomed. We’re fucking doomed.
Een parlementaire enquete?
Wat wordt met de uitkomst gedaan? Zeg mij dat. Wordt er ooit iets gedaan met de schone conclusie van welke
parlementaire enquete dan ook?
Verschoon Nederland.
Rechtstaat Nederland?
Just a soap.
mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie

3.

Ada

15 Mrt 2007 om 15:25
Sorry, dit bericht is helemaal off topic maar ik neem aan dat jullie het kunnen verwijderen na lezen. Ik probeer
al een tijdje een mail naar jullie te sturen, naar redactie@klokkenluideronline.nl maar deze komt niet door, ik
krijg steeds een postmaster melding. Is het adres wel goed of hebben jullie nog een ander mailadres? Misschien
kunnen jullie mij mailen, ada335@msn.com, en dan kijken of beantwoorden wel lukt? Alvast bedankt voor de
moeite!! Groetjess Ada

4.

Anoniem

15 Mrt 2007 om 17:47
MKB in nederland is niet voor de kleine middenstand.Je wordt verraden in het voordeel van de grote bedrijven.
Niet voor niets waren Kamminga en is Hermans voorzitter. Zij collaboreren .
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5.

Anoniem

15 Mrt 2007 om 17:55
EX voorzitter MKB ,daar mochten de nieuwe tweede kamer leden hun eed aan afleggen ,zo waarlijk helpe….. Ze
worden nu toch geen zoutpilaar? Vooral niet achterom kijken !

6.

Anoniem

16 Mrt 2007 om 07:12
Als die 3 rechters zich nu zo maar laten vervangen en het ook voor outsiders duidelijk is dat dit stinkt, dan pleit
dat toch ook niet voor die 3 rechters die zich zo maar laten vervangen.
Een normaal man zou dat ook niet zo maar pikken. Van 1 rechter zou je ook weerwerk verwachten, en van 3
rechters zou ik (mogen) verwachten, dat die zich niet zo maar schikken. En toch hebben die 3 rechters zich
gewoon geschikt. Dat wijst er op, dat die rechters weinig “body” hebben. Een schaamteloze vertoning……
Blijkbaar zijn de betrokken rechters lullo’s die zich aanpassen, als dat zo uitkomt. Het zijn ambtenaren….

7.

Anoniem

27 Mrt 2007 om 00:50
Onze rechtstaat bestaat uit drie blokken: de Trias Politica maar we zijn een ´rijk´ land geworden want er is een
vierde macht bijgekomen…Echter de (spel-)regels staan nergens te boek!! Zou het met ‘ ongeschreven
gewoonte’ -recht van doen hebben??
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« De ‘valse emails’ van ’slachtoffer’ Fortis

Guilty as hell: prof. mr. Jaap Winter van De Brauw »

De website waarop iedereen elke

RECTIFICATIE MAURICE LIPPENS

Onderteken voor vervolging Demmink

Gepubliceerd door Micha Kat 16 september, 2008 in Algemeen.

In zeven artikelen van Micha Kat die gepubliceerd zijn op deze website en
op www.hetvrijevolk.com is medegedeeld dat de heer M. Lippens zich zou
hebben schuldig gemaakt aan pedofiele praktijken, waaronder het
verrichten van seksuele handelingen met kinderen. Deze mededelingen
vinden onvoldoende steun in de feiten. Wij hebben deze artikelen daarom
van die websites verwijderd en zullen deze verwijderd houden.

10 Reacties op “RECTIFICATIE MAURICE LIPPENS”
Feed voor dit bericht Trackback adres
1. 1 Sophie 23 Aug 2008 om 10:12 BewerkenWaar zijn alle reacties gebleven?
2. 2 Micha Kat 23 Aug 2008 om 10:15 Bewerken@Sohie: domdom… ik plaatste een nieuw stuk
(over de Rammende Rechter) maar moet de rectificatie op grond van de

misstand anoniem aan de kaak kan
stellen.

Onderteken petitie voor
vervolging Demmink
Recente Berichten
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De vele reacties tot dusver zijn hieronder te lezen:

Klokkenluideronline

gaan

Klokkenluidermenu
●

RSS

Maurice Lippens revisited: een gebroken man
Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’

●

Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

●

Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

●

Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

●

Inloggen

●

Berichten RSS

●

Reacties RSS

Stichting
Sympathisanten van deze site en van

●

OM behandelt Demmink-aangifte niet

●

JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink

●

Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●

Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

Stichting Klokkenluideronline. Het

●

Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

rekeningnummer is 672997150. te

klokkenluiders in het algemeen
kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

samenstellingsovereenkomst bovenaan laten staan… Bij het verplaatsen zijn de reacties

Amsterdam.

verloren gegaan! Doodzonde!

Gerelateerde Berichten

3. 3 Pierre Lebon 23 Aug 2008 om 10:33 BewerkenIK sluit me geheel aan bij de vorige spreker!
4. 4 Observator 23 Aug 2008 om 11:25 Bewerken@Micha KatNou overkwam je hetzelfde als

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Zit er iets verkeerds in de lucht? Kwade geesten of zo?Los hiervan:

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Vreemd? Nou ja, als je weet hoe het in de wereld toegaat misschien niet eens.# 2 Erik B.

Deze zaak geeft goed aan hoe goed fout het gaat.# 3 Pierre Lebon
22 Aug 2008 om 09:43En waarom slepen het conglomeraat Fortis NV/Fortis SA en Graaf
Maurice Lippens, Micha Kat niet gewoon voor de rechter als vaststaat dat alle getuigenissen,
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/958/rectificatie-maurice-lippens-2.html (1 of 13) [3/10/2009 11:58:50 PM]

●

Advocatuur (23)

●

Algemeen (419)

●

Corporate (19)

●

Internationaal (8)

●

Klokkenluiders (25)

●

Media (150)

●

Politiek (85)

●

Rechterlijke macht (81)

●

Schiphol (10)

●

22 Aug 2008 om 09:25Waaruit wat mij betreft blijkt dat geld macht is, en macht corrumpeert.

22 Aug 2008 om 09:32Geld wat dom is maakt “recht” wat krom is.

Accountancy (29)

●

5. 5 Sophie 23 Aug 2008 om 11:50 BewerkenIk heb nog 13 verwijderde reacties kunnen

Nergens een vermelding dat er onderzoek gaat worden gedaan naar het vuur, bij zóveel rook.

●

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

betrouwbaar ik, Lippens, ben? En hoe onterecht ik werd beschuldigd?Het blíjft een zeer

recupereren.# Observator

Categorieën

●

na winst op deze vermaledijde horzel, toch in je voordeel spreken? Zo van: Zie je wel hoe

vreemde zaak, zacht gezegd.

kerstdemmink

●

aangekondigde proces -waarin men zo sterk dacht te staan- niet heeft doorgezet.
Eitje toch, volgens de Lippens-groep, en dan laat je die ongegronde lasterlijkheden van Kat,

De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland
●

Stan de Jong een dag of twee geleden!

Ik zal toch nog maar eens mijn verbazing uitspreken over het feit dat Lippens/Fortis het

Registreren
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Bezoekers

beschuldigingen/insinuaties op één groot misverstand berusten???
Het instellen van een (censuur) commissie, ongeacht de samenstelling, lijkt me een zeer
omstandige manier om uiteindelijk te kunnen publiceren.

●

11 momenteel online

●

107 gezamenlijk maximum

●

1165297 totaal aantal bezoekers

Waarbij ik nog maar even voorbij ga aan de waarde van de publicaties die vanuit dit
wangedrocht van een constructie onstaan.
Ik zal wel niet intelligent genoeg zijn om te begrijpen waarom Micha Kat hieraan zijn
medewerking verleent.
Bovendien zijn er nog een aanzienlijk aantal andere sites waarop dezelfde beschuldigingen
worden weergegeven.# 4 Observator
22 Aug 2008 om 09:51@Pierre LebonIn het hieraan voorafgaande stukje vroeg ik mij wat
betreft Lippens/Fortis hetzelfde af, Pierre.
Waarom werd dat aangekondigde proces niet doorgezet ???
Dat geeft vreselijk te denken, als je kunt denken dus.En dan die ‘censuurcommissie’, zoals je
deze treffend kwalificeert…
Dat Micha hiermee accoord is gegaan geeft nog meer te denken.
Op de een of andere manier heeft men Stan de Jong al de mond gesnoerd betreffende het
onderwerp, en zou dit nu ook al gelukt zijn bij Micha Kat?Hoe dóet men dat?
Griezelig hoor!# 5 Pierre Lebon
22 Aug 2008 om 09:54GUILTY AS HELL is mijn eerste impulsieve reactie.
Mogelijk dat Kat daarom hier in is mee gegaan?
Deze MONSTER constructie maakt veel duidelijk….
Die luizige 20.000 Euro kunnen toch niet een reden zijn voor capitulatie?# 6 Joha
22 Aug 2008 om 09:58Er zijn mensen die met je meedenken, meevoelen, meeleven.
Voor mij onbegrijpelijk hoe je je hebt gebonden aan deze constructie.
Je zal je eigen reden hebben.# 7 Pierre Lebon
22 Aug 2008 om 10:00Ik denk zelfs dat “juriste” dit niet heeft kunnen bevroeden…
Kom er eens in Juriste?# 8 Inanna
22 Aug 2008 om 10:14Lippens is een liegbeest:
http://www.fd.nl/artikel/9747280/fortis-bevestigt-uitspraken-kroesDonderdag verschenen in
de media berichten waarin eurocommissaris Neelie Kroes aangaf dat Fortis nooit een formeel
verzoek had ingediend tot uitstel van de deadline. Ook ontkende Kroes ooit met Lippens direct
gesproken te hebben.Gesmeekt om uitstelDat is in strijd met uitspraken van Fortis-bestuurder
Maurice Lippens, die maandag tijdens een voorlichtingsavond in Amsterdam zei dat het bedrijf
‘alles’ had gedaan en had ‘gesmeekt’ om uitstel van de deadline bij eurocommissaris Kroes,
zonder resultaat.# 9 Observator
22 Aug 2008 om 10:24@Pierre LebonGuilty as hell, ja, dat denk ik ook eigenlijk.
En dat nog niet eens impulsief, maar beredeneerd.(Voorlopig) ónbegrijpelijk, deze
ontwikkeling van de zaak.
Joha denkt aan een ‘eigen reden’ die Micha zal hebben.
Maar welke kan dat in godsnaam zijn?
Micha is niet zo bang uitgevallen volgens mij.
Je zou dus haast gaan denken aan ‘vreemde’ bedreigingen etc., maar als je dat doet word je
al snel van paranoïde gedrag beschuldigd.# 10 Pierre Lebon
22 Aug 2008 om 10:25Inderdaad Inanna…. Lippens is een liegbeest
Of het nu gaat om het vertrouwen van zijn aandeelhouders of anderszins, hij vindt zijn eigen
realiteit altijd beter verkoopbaar dan de simpele waarheid.
Een bestuurder zonder ballen en een mens zonder hart.
Laten we vooral met z’n allen daar onze spaarcentjes blijven onderbrengen en onze kinderen
beschikbaar blijven stellen, zodat hij nog lang en gelukkig leeft# 11 Wijze van Zion
22 Aug 2008 om 11:17Fortis let duidelijk niet op de kleintjes……# 12 Erik B.
22 Aug 2008 om 11:18FORTIS woordvoerster Tackaert meldt dat er geen formeel verzoek tot
uitstel is gedaan met betrekking tot de verkoop van ABN activiteiten.
Eurocommissaris Neelie Kroes meldt dat tot deadline geen verzoek is ingediend, zelfs ooit met
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Maurice Lippens te hebben gesproken.Maurice Lippens verklaart zelf, op een officiele
voorlichtingsavond van FORTIS, omstandig, tegen belanghebbenden,(!) dat hij bij Neelie
Kroes zelfs had gesmeekt om uitstel.Mag je hem nu wel of geen leugenaar noemen of moet
daar eerst een “Commissie Leugens Lippens/Fortis” voor opgericht worden?
Waarom willen mensen zaken doen met dit soort organisaties?Als de belanghebbenden bij
FORTIS dit soort voorlichting geruststellend vinden, zo voorgelogen te worden in het
kwadraat, willen zij dan niet gewoon heel graag bedrogen worden?
Iedereen trapt er in.# 13 Erik B.
22 Aug 2008 om 11:36Uit de berichten op klokkenluideronline kun je wel opmaken dat
FORTIS en Maurice Lippens er een vreemde verhouding op na houden met de waarheid. In
alle gevallen blijkt dat er rond deze man een zweem hangt die ieder een nare smaak in de
mond geeft. Zelfs als de man zakelijk belanghebbenden, MIDDEN IN HUN GEZICHT staat voor
te liegen en daarbij de overdrijving niet schuwt, accepteren ze dat.
Ieder kan zelf wel bedenken dat de man in kwestie volstrekt onbetrouwbaar is. Het is alleen
maar het vernis van de poen en de corruptie.
6. 6 Pierre Lebon 23 Aug 2008 om 12:02 BewerkenBien fait Sophie!!
7. 7 Micha Kat 23 Aug 2008 om 12:06 BewerkenMijn dank is groot, Sophie!
8. 8 Pierre Lebon 23 Aug 2008 om 12:37 BewerkenNogmaals, ter bevestiging: http://
thomasdeflo.wordpress.com/2006/06/17/cover-up-van-pedofiele-netwerken/
9. 9 Micha Kat 23 Aug 2008 om 12:46 BewerkenOp de site van het AD:Dat hele Fortis-gebeuren
is een rare zaak. Daar komt nog bij dat Maurice Lippens door een journalist is beschuldigd van
gepraktiseerde pedofilie, waarop deze -sámen met de Fortisbank nota bene- een proces
aanspande en dat later weer terughaalde middels een ’schikkingsvoorstel’ aan de betreffende
journalist. Dan sta je niet sterk denk ik zo.Gek dat we hier in de media niets over lezen
kunnen.
[ Citeer ]
Observator - Rotterdam - 19/08/08 - 09:51:58 2539362
10. 10 Erik B. 23 Aug 2008 om 13:20 Bewerken@ Pierre LeBon.
Interessante link. Internationaal netwerk, vermoedelijk geinitieerd door veiligheidsdiensten,
CIA, en regeringskringen uit de VS als Bush sr, die is herkend door een slachtoffer, al sinds de
jaren 80. Net als in Europa, Australie en overal. Topzakenlieden, mediamagnaten(.), en politie
en justitie. Allemaal personen op sleutelposities die tot dit internatinale sinistere genootachap
behoren of gechanteerd moeten worden door hen. En: de elite denkt dat het volk ook door
hen “geconsumeerd:” kan worden of voor statnische doeleinden gebruikt. Ook hier weer een
makelaaar in kinderen die ze rondtransporteert.@Micha Kat.De heer Lippens is een van de
topmannen van Fortis die meermaals genoemd wordt in de X-dossiers en lijkt me daarom
allen al geen sterke zaak te hebben. En het met alle middelen afwenden van een rechtszaak,
nu intimidatie wellicht niet effectief meer is, kan misschien alleen nog op deze manier worden
bereikt. Dus moet hier eens over nagedacht worden. Onderzoek wordt tegengehouden door
corruptie.
Overigens kan ik het relaas van deze bovenstaande link en de gang van zaken hier te lande,
goed plaatsen in het internationale netwerk waarvan spake is.

15 Reacties op “RECTIFICATIE MAURICE LIPPENS”
Feed voor dit bericht Trackback adres
1. 1 AIRVD 23 Aug 2008 om 14:01 BewerkenIk zal 3 weken lang de volgende reactie plaatsen:
De X getuigen noemen, los van elkaar, de gebroeders Lippens als daders van gruwelijke
duistere praktijken. De betrouwbaarheid van de X getuigen is door zeer goed politieonderzoek
bevestigd en geverifieerd.
Wanneer de Belgische adel echter in aanraking komt met Justitie treedt de DOOFPOT in
werking. Dit betekent dat getuigen ongeloofwaardig en monddood worden gemaakt. Waarvan
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/958/rectificatie-maurice-lippens-2.html (3 of 13) [3/10/2009 11:58:50 PM]

RECTIFICATIE MAURICE LIPPENS at Klokkenluideronline

akte.Ondertussen bestaat de top van Fortis uit gruwelijke criminelen. En zij zijn zeker niet de
enige. Deze duistere praktijken worden gebezigd door vele leden van de Europese elite.
2. 2 Sophie 23 Aug 2008 om 14:14 BewerkenGoed idee AIRVD! Laten we hopen dat er op een of
andere manier meer ruchtbaarheid aan de zaak wordt gegeven.Wat ik me afvraag: heeft er
iemand een overzicht van persberichten (grote kranten, tv, radio,…) over de zaak Lippens
versus Micha Kat?
In België ben ik niets tegengekomen. Is dit in Nederland ook het geval?
3. 3 Sophie 23 Aug 2008 om 14:24 BewerkenTussen de lijnen kan je soms wel vermoedens
lezen.
Vb. uit een opiniestuk uit de Vlaamse “kwaliteitskrant” De Morgen met een veelzeggende titel.
Bye bye Lippens
Johan Corthouts
redacteur economie
22/08/08 07u37http://www.demorgen.be/dm/nl/2462/Standpunt/article/
detail/390677/2008/08/22/Bye-bye-Lippens.dhtmlIk heb gisteren op de site van De Morgen
een reactie geplaatst met een expliciete verwijzing naar de zaak Lippens versus Micha Kat.
Zoals gevreesd hebben ze die reactie niet geplaatst. Censuur!Nochtans waren het
onderzoeksjournalisten van De Morgen (Douglas De Coninck en Annemie Bulté) die de Xdossiers aan het licht brachten.
4. 4 Erik B. 23 Aug 2008 om 14:30 BewerkenHelaas wordt dit door de media doodgezwegen,
Sophie, de mediamagnaten zijn ook in het netwerk verzeild geraakt en net zo belangrijk als de
sleutelfiguren op justitie en politie. Zij beheersen alles en dat maakt deel uit van dit netwerk.
Het is illusionisme, zie Lippens. Wij, met zijn aah-haal-lun, worden a.h.w. voor de gek
gehouden, zeg maar geillusioneerd… Anders kunnen niet meer topbestuurders van Fortis in de
X-dossiers worden genoemd en maurice Lippens zijn eigen belanghebbenden niet midden in
hun gezicht voorliegen op een bijeenkomst… En de media dragen daar heel geraffineerd aan
bij, keep them in the dark and feed them with shit. Het gaat nergens over en zeker niet over
pedofiele rechters en topbestuurders die kinderen misbruiken in grote getale en betrokken zijn
bij een grote sinistere organisatie van satanische kindermisbruikers.
5. 5 Erik B. 23 Aug 2008 om 14:40 BewerkenWat mij wel opvalt is dat de hoeveelheid reacties
gevarieerder, helderder en talrijker zijn, sinds de rectificatie en de overeenkomst met Lippens/
Fortis.Dat de reacties meer to the point zijn wijt ik aan het meer bekend worden van de
achtergronden van het verdwijnen en misbruiken van kinderen. Gelukkig zijn er steeds meer
verbanden aan te wijzen, ook internationaal.
Kennelijk leeft het sterk onder de mensen, maar ik ben bang dat ze dit goochelen nog lang
kunnen volhouden, namelijk tot het te laat is en wij allen voor feiten staan. Want het is niet
normaal waar de bestuurders zich mee bezig houden. En de arrogabtie waarmee dat gepaard
gaat, dus zijn ze machtig.
6. 6 AIRVD 23 Aug 2008 om 15:34 BewerkenGisteren reageerde ene mevrouw Cornelia van den
Broek weer. Uit haar warrige teksten is geen snars op te maken. Ze zou aangifte hebben
gedaan van bedreiging door Demmink en een Belgische wijkagent? Mark D. zou liefde nodig
hebben? Marc Dutroux? Ook vallen er namen als Ronald Jan Heijn, Plasterk, Bill Gates (¿),
Lippens, een oud-wielrenneer, priesters etc.Moeten we dit als desïnformatie zien of schuilt er
toch meer achter?
7. 7 Erik B. 23 Aug 2008 om 15:43 Bewerken@AIRVD.
Iedereen is verdacht, gij werd ook door haar genoemd…
8. 8 Rv. 23 Aug 2008 om 16:50 BewerkenJammer (vooral voor de slachtoffers) dat het tot zo’n
laffe schikking is gekomen, en die zogenaamde Lippens censuur-commissie is natuurlijk
helemaal van de pot gerukt.
Maar naast Kat zijn er wellicht nog zat anderen (inclusief direct betrokkenen) die dit bijltje
binnenkort zelf zouden kunnen oppakken… dus zal dhr. Lippens nooit meer rustig kunnen
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slapen.Wat me trouwens vooral opviel aan die zogenaamde vaststellingsovereenkomst is art.
5.1: “Ontbinding of vernietiging van deze vaststellingsovereenkomst is uitgesloten.”
Vernietiging (door de rechter dus, achteraf) contractueel uitsluiten? Volgens kan dat juridisch
gezien helemaal niet. Bij een vaststellingsovereenkomst mogen partijen weliswaar afwijken
van dwingend recht, maar daar zijn wel degelijk grenzen aan. Probeert Lippens zichzelf nu ook
al boven de Nederlandse (inclusief internationale en Europese) rechtsorde te stellen?
9. 9 Rv. 23 Aug 2008 om 16:52 Bewerken“Volgens” = “Volgens mij”
10. 10 Erik B. 23 Aug 2008 om 17:00 BewerkenIn mijn ogen is het alleen maar een listige opzet
om af te leiden. Geschreven recht gaat voor zover mij bekend altijd boven een door partijen
opgestelde overeenkomst. Met iedere opponent zal Lippens/Fortis dan een overeenkomst
moeten gaan afsluiten. Men gaat door lengten van moeite om dit nog eventjes onder de tafel
te houden. En wat als er nog meer boven komt naderhand, dan geld dezelfde situatie toch niet
meer voor de overeenkomst, wordt er dan ook een schadevergoeding uitgekeerd? Is daar aan
gedacht? Want er komt steeds meer boven water.
11. 11 Observator 23 Aug 2008 om 17:45 Bewerken@ AIRVD
Je doet teveel moeite, AIRVD.
Cornelia is een wat triest mens.
Val haar maar niet lastig, dat verdient ze niet.
Ze kan ‘er’ ook niets aan doen mogen we aannemen.
Maar neem haar óók niet serieus.
12. 12 Cornelia 23 Aug 2008 om 18:35 BewerkenTen eerste, heb ik geantwoord op uw vragen,
hetgeen ik u gisteren heb uitgelegd is de waarheid, voor u mischien te heftig, voor mij
dagelijkse realiteit.
zo u mij een reden kunnen geven waarom ik zou liegen?
U schrijft weer: ” zou ze aangifte hebben gedaan?
Ik zal u het nummer geven van de aangifte,pl202f/08-115119
Wat nu als blijkt dat ik de waarheid spreek?Met vriendelijke groet
Cornelia van den Broek
13. 13 AIRVD 23 Aug 2008 om 19:32 Bewerken@Cornelia
De reacties zijn verdwenen zoals je misschien hebt kunnen zien. Je vraagt mij een reden te
geven waarom u mogelijk zou kunnen liegen. Desïnformatie, internet staat er vol mee. Een
aangifte zegt natuurlijk niet veel.
Kijk, ik weet dat er duistere praktijken achter de schermen plaats vinden maar kan jouw
reacties niet plaatsen.
14. 14 Pierre Lebon 23 Aug 2008 om 21:53 BewerkenDit even ter lering ende vermaak…
Het onderstaande is een sterk verkort citaat uit de Xdossiers van de 3 Belgische Journalistieke
helden.
Het is slechts één van de redenen waarom pistes niet verder worden onderzocht en
slachtoffers/getuigen niet langer serieus worden genomen.
“Geen wereld kent zoveel ongeschreven wetten als het politiewezen. Eén ervan wil, dat elk
gerechtelijk onderzoek onverbiddelijk haar eindpunt heeft bereikt van zodra daarin -op wat
voor wijze ookeen referentie wordt gemaakt naar een lid van het hof.
De Brusselse BOB is zich -door eerdere incidenten- als geen ander bewust van het gevaar van
een constitutioneel drama.
reden ook waarom X3, een ZEER geloofwaardige getuige, wordt verhoord op 2 manieren:
zodra ze over diplomlatiek onschendbaren getuigt, worden er geen PV’s opgemaakt, de rest
wordt wel gerapporteerd”Het consequent opduiken van het Belgische hof en andere
Diplomatiek onschendbare(n) in onafhankelijke getuigenissen, was een belangrijk keerpunt in
het onderzoek.Er zijn momenteel meer dan 50 pistes die de moeite van het onderzoeken
waard zijn, maar waar nooit iemand een vinger naar heeft uitgestoken.
15. 15 Pierre Lebon 23 Aug 2008 om 21:56 BewerkenConerotte (de onderzoeksrechter)
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verzuchtte in die dagen, dat hij nog nooit zoveel mensen, zoveel energie had zien steken in
het tegenwerken van een onderzoek….
Duidelijker kan toch al niet?

48 Reacties op “RECTIFICATIE MAURICE LIPPENS”
Feed voor dit bericht Trackback adres

1.

AIRVD

24 Aug 2008 om 12:12
Ik zal gedurende de rectificatie het volgende bericht plaatsen:
De X getuigen noemen, los van elkaar, de gebroeders Lippens als daders van gruwelijke duistere praktijken. De
betrouwbaarheid van de X getuigen is door zeer goed politieonderzoek bevestigd en geverifieerd.
Wanneer de Belgische adel echter in aanraking komt met Justitie treedt de DOOFPOT in werking. Dit betekent
dat getuigen en waarheidsvinders ongeloofwaardig en monddood worden gemaakt. Waarvan akte.
Ondertussen bestaat de top van Fortis uit gruwelijke criminelen. En zij zijn zeker niet de enige. Deze duistere
praktijken worden gebezigd door vele leden van de Europese elite.

2.

Observator

24 Aug 2008 om 13:05
Klopt, AIRVD.
En zelfs Stan de Jong hoor je er niet meer over….

3.

Juriste

24 Aug 2008 om 18:19
Volgens mij is Prinses Mabel betrokken geweest bij het oprichten van War Child. Dit is een organisatie, die zich
inzet voor hulp aan kinderen in oorlogsgebieden. Misschien zou Prinses Mabel, via haar adellijke contacten, zich
in kunnen zetten voor de belangen van kinderen, die seksueel worden misbruikt. Wanneer een prinses - zelf
moeder - zich inzet voor kinderen in adellijke en andere hoge kringen, zal dit wellicht een beter effect hebben
op het voorkomen van kindermisbruik, dan de artikelen op klokkenluideronline.

4.

Erik B.

24 Aug 2008 om 19:25
Ik weet niet of het verstandig is hier Mabel Wippe in te gaan lopen zetten en dan ook nog van het konunkluk
kot. Prins Albert van Belgie staat ook in die dossiers en toen bleek dat de advocaat van de koningin der lage
landen op die opnamen van die 88.539 slachtoffertjes stond van de zaak Zandvoort, werd het pedofielen
karretje gelijk in de poep gereden door politie en justitie Haarlem. Ik vres dat het dan gelijk gaat als in Belgie,
daar wordt de slachtoffers nog even hun onmacht door ingewreven onder een kopje thee. Daar regelt men ook
alles voor dat kot die kennelijk geregeerd worden anders heeft de burgemeester van Knokke-Heist het niet voor
het zeggen. Het zelf hebben van kinderen is bepaald geen beletsel voor misstanden of het in goede banen
leiden van klachtschriften die toch alleen maar op die elite zelf betrekking hebben. Dit is het advies van een
illusioniste.

5.

AIRVD

24 Aug 2008 om 21:40
Laten we inderdaad alsjeblieft geen Nederlandse Royals erbij betrekken. Laat die Belgen zichzelf eerst eens
zuiveren. Daar zijn tenslotte ook die Zandvoort CD-rom’s verdwenen.

6.

AIRVD

24 Aug 2008 om 21:41
Laten we inderdaad alsjeblieft geen Nederlandse Royals erbij betrekken. Laat die Belgen zichzelf eerst eens
zuiveren. Daar zijn tenslotte ook die Zandvoort CD-rom’s verdwenen.

7.

AIRVD

24 Aug 2008 om 22:03
De Nederlandse Royals zullen zich niet willen branden aan zoiets als dit. En terecht, laat België zichzelf eerst
eens zuiveren. Daar doen zich tenslotte ook de meeste excessen voor en zijn de Zandvoort cd-roms verdwenen.

8.

Wijze van Zion

24 Aug 2008 om 22:45
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Kijk, dat de achter de Fortis kar gespannen Lippens in een vaststellingsovereenkomst iets bepaalt, soit….
Maar dat Kat ook de lay out/indeling van z’n site aan dit schervenlogo overlaat…..

9.

Wijze van Zion

24 Aug 2008 om 22:51
Kijk, dat Kat met de achter de Fortiskar gespannen Lippens een vaststellingsovereenkomst aangaat, soit.
Maar dat hij indeling/lay out van z’n site door dit schervenlogo laat dicteren……..

10.

Pierre Lebon

24 Aug 2008 om 23:41
Wat gaan we doen??????????

11.

AIRVD

25 Aug 2008 om 00:09
Excuses, maar de server reageerde niet, vandaar de dubbele posts.

12.

M.

25 Aug 2008 om 16:47
@ Sophie,
inderdaad, je reinste censuur! Je vraagt naar een overzicht van persberichten uit de ‘regulier’ media, die
persberichten zijn er dus gewoon niet.
Sinds deze zaak loopt heb ik iedere dag alle kranten gecheckt, er is NERGENS ook maar een woord over bericht.
Net als andere reageerders vermoed ik dat de heer Lippens heeft geschikt omdat hij geen (nieuwe) publiciteit
wil over de getuigenissen uit de X-files. Blijkbaar wil hij ook geen publiciteit over deze zaak, en, hoe vreemd,
dat gebeurt dus ook niet.
Dit gegeven is in mijn ogen een van de belangrijkste aanwijzingen dat dit groter is dan je misschien in eerste
instantie zou denken. Blijkbaar opereert er dus inderdaad een kliek op de achtergrond die zoveel invloed
hebben dat een zaak als deze gewoon uit de media gehouden kan worden.
Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon doodeng, en geeft vooral te denken naar wie er nog meer deel uitmaken van
dit netwerk, welke andere misdaden zij plegen en met welk doel.

13.

M.

25 Aug 2008 om 17:03
Nog even over de posting van Juriste, die verbaast mij erg.
Natuurlijk is deze Mabel geen geschikte persoon om hierbij te betrekken. Al is het alleen maar om de links met
het nederlandse koninklijk huis, de in opspraak geraakte Frits Salomonson, voormalig hofadvocaat, en de
geruchten over een verhouding tussen hem en de overleden schoonvader van deze dame. En deze voormalig
advocaat wordt ook weer gelinkt aan de Zandvoortzaak. Erik B. refereert hier ook al aan, net als AIRVD.
Verder is zij in mijn ogen sowieso nogal een discutabel figuur, met haar vermeende Yab Yum-verleden en enge
vriendjes zoals Klaas Bruinsma,Mohammed Sacirbey, niet te vergeten haar op z’n minst innige samenwerking
met George Soros.. ze houdt in ieder geval van mannen met macht en geld, lijkt het.
Daarbij is het naief te denken dat vrouwen die ‘zelf moeder zijn’ daarom ook het beste zouden voorhebben met
de slachtoffertjes van deze gruwelijkheden. Ook niet als ze ‘prinses’ zijn, of dat eigenlijk niet zijn, maar zich wel
zo mogen noemen.
Tot slot, het gaat hier duidelijk niet ’slechts’ om kindermisbruik. Dit is imo slechts het topje van de ijsberg.

14.

Sophie

25 Aug 2008 om 18:08
M, kan je je wat nader veklaren als je zegt “niet ’slechts’ om kindermisbruik.”? Denk je dan aan netwerken en
bepaalde rituelen of eerder aan strategieën om leden van de maatschappelijke elite te compromitteren en zo te
manipuleren?
Maurice Lippens heeft het inderdaad slim gespeeld. Er is geen rechtzaak en dus kan de media-aandacht
achterwege blijven. Nochtans heb ik de indruk dat hij stilaan een vogel voor de kat wordt wat zijn
bestuursfunctie bij Fortis betreft. Zie hierover opiniestukken in de Vlaamse kranten De Morgen en De Standaard.
Bye bye Lippens
22/08/08
http://www.demorgen.be/dm/nl/2462/Standpunt/article/detail/390677/2008/08/22/Bye-bye-Lippens.dhtml
De voorzitter is moe
WAAROM FORTIS-VOORZITTER LIPPENS DE FAKKEL MOET DOORGEVEN
25/8/2008
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http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelId=0K1VGQGS

15.

M.

26 Aug 2008 om 13:17
Sophie,
inderdaad denk ik aan zowel (pedo)netwerken als aan de strategieen die je noemt, waarbij er gericht
invloedrijke mensen chantabel gemaakt worden om zo de belangen van dit netwerk veilig te stellen, en
geheimhouding te waarborgen.

16.

E-bee

27 Aug 2008 om 19:34
De koppeling Maurice Lippens en consorten en Fortis lijkt geen goed gesternte te hebben. Rabo heeft de “aan
haar toevertrouwde middelen” als spaartegoeden ed fors zien toenemen, incl juli, met 13.5 miljard. Naar zij
zeggen voornamelijk afkomstig van het bedrijf met de naam gelijkend op fors.
Fortis verklaarde op de aandeelhoudersvergadering “geen uitstroom van spaargelden te zien”, maar die hebben
een vreemde verhouding met de waarheid zagen we al met de X-dossiers in verband te brengen Maurice
Lippens.
Rabo: “We merken dat klanten niet alleen graag hun geld bij een bank zetten waar het veilig staat, maar er ook
van op aan kunnen dat ze het er ook weer van af kunnen halen…”

17.

M.

28 Aug 2008 om 13:45
Da’s een leuk stukje op NWO-INFO.
Juriste merkte eerder op dat haar iets heel anders in de overeenkomst was opgevallen, maar liet in het midden
wat dan precies.
Wat mij later pas opviel, en de schrijver van het artikel op NWO-INFO duidelijk ook, want hij heeft het in
vetgedrukte letters gezet, de volgende zin uit de rectificatie (en deze rectificatie is onderdeel van de
vaststellingsovereenkomst!):
‘In zeven artikelen van Micha Kat die gepubliceerd zijn op deze website en op www.hetvrijevolk.com is
medegedeeld dat de heer M. Lippens zich zou hebben schuldig gemaakt aan pedofiele praktijken, waaronder
het verrichten van seksuele handelingen met kinderen. Deze mededelingen vinden ONVOLDOENDE steun in de
feiten.’
‘Onvoldoende’ dus, ipv ‘geen’.

18.

E-bee

28 Aug 2008 om 16:22
Fortis nu boos op Rabobank. Brengt de stabiliteit in gevaar…
Verder:
Er is sprake van “onvoldoende steun in de feiten, geen enkel deugdelijk bewijs” en “geheel ongefundeerd”
Het bewijs wordt niet alleeen opgebouwd met harde feiten en bewijsmaterialen. Zo zijn getuigen verklaringen,
omstandigheden en aanwijzingen evenzeer van belang.
Ik vraag me af of dit niet slechts haarkloverij is want in principe is e.e.a. met elkaar in tegenspraak. Geheel
ongefundeerd is al aanvechtbaar met de verklaringen in de X-dossiers, dus n.v.t. In tegenspraak bovendien met
onvoldoende steun wat op zich enige feiten niet ontkent. En dat de reeks van moorden en op niets uitgelopen
onderzoeken terzake van de X-dossiers evenzeer aanvullend bewijs zijn geworden van een sinistere organisatie
van kindermisbruikers, valt niet te ontkennen.

19.

M.

29 Aug 2008 om 14:53
Dank voor de uitleg E-bee.
Het lijkt mij dat de advocaten van Fortis liever de term ‘geheel ongefundeerd’ hadden gebruikt.

20.

AIRVD

31 Aug 2008 om 00:19
Even nog over de X dossiers. De doofpot van de X dossiers strekt namelijk ook tot aan Nederland. Ene prof.
Harald Merckelbach heeft hard aan de doofpot meegewerkt.
Citaat boek X dossiers: (blz. 444)
“Een van de mensen die in 1998 hoog van de toren zullen blazen om de hele X1 geschiedenis af te doen als een
uit de hand gelopen geval van massahysterie is de Nederlandse hoogleraar experimentele psychologie Harald
Merckelbach. Hij wijdt twee publicaties aan X1. In een ervan poneert hij dat het substituut Paule Somers was
die erin slaagde `de hand te leggen’ op het aanwezigheidsregister. `Het mag toch duidelijk zijn dat De Baets
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zijn job niet kent’, zo chrijft Merckelbach. `Hoe heeft hij daar niet aan gedacht?’*36
Als hier iemand zijn job niet kent, dan is het wel professor Merckelbach. Het aanwezigheidsregister zit al sinds
20 december 1996 in het dossier-Van Hees aangehecht aan het proces-verbaal nummer 118.222.”
Nog afgezien van het feit dat de moord op van Hees ’s avonds na schooltijd heeft plaatsgevonden blijkt het dat
Merkelbach niet om de waarheid is te doen maar om mee te werken aan de Belgische doofpot. Waarom?
Maar dit is niet alles. Merkelbach blijkt een fervente downplayer te zijn van sadistische pedofielen excessen. Zo
heeft hij zelfs een boek hierover geschreven, “Hervonden herinneringen”, -de Amerikaanse variant van False
memory syndrome- waarin gesteld wordt dat iedereen die misbruik bekend uit z’n verleden lijdt aan false
memory syndrome. Oftewel de daders kunnen vrijuit gaan, het is allemaal onzin. Nou is False Memory
syndrome in Amerika allang ontmaskerd als een beweging die als doel heeft de getuigenissen van slachtoffers
ongeloofwaardig te maken. Op een wel heel simpele manier. De getuigenissen zijn gebaseerd op valse
herinneringen. Simpel.
Maar dat is nog niet alles. Coauteur van dit boek is rechtspsycholoog Hans Crombag. De man die elke keer door
Justitie wordt opgetrommeld om een zaak te downplayen (expertise: downplayen van pedofielen zaken).
Onlangs was hij nog te zien in de Reporter uitzending over de Enschedes ontuchtzaak.
Maar met wie zijn deze twee heren nou zeer goed bevriend? Met Fokke Fernhout, de rechter/hoogleraar die
onlangs veroordeeld werd voor bezit van voorraden kinderporno. Dat maakt deze twee fervente downplayers
van pedofiel sadisme zeer EN ZEER VERDACHT. Crombag’s connecties gaan tot aan de top van Justitie.

21.

Pierre Lebon

1 Sep 2008 om 22:52
Je slaat (opnieuw) door AIRVD.
Er zijn wel degelijk vrouwen/meisjes die met valse “hervonden herinneringen” compleet onschuldige “daders” in
de grootst mogelijke problemen hebben gebracht.
Zodanig erg, dat het leven van de aanvankelijke “verdachten” compleet verziekt is.
Ook de drie Belgische journalisten die het boek de Xdossiers geschreven hebben geven aan, dat ze hier en daar
hun twijfels hebben en dat maakt VOOR MIJ de rest van hun boek er alleen maar geloofwaardiger op.
Doorslaan als een halve wilde helpt deze zaak, incasu Kat, in het geheel NIET.
Lees kritisch en gebruik je gezonde verstand.
Er blijft dan genoeg over om je over te blijven verbazen en verontwaardigen.

22.

AIRVD

1 Sep 2008 om 23:31
@Pierre Lebon
Er zullen heus wel leugenaars zijn, dat hoor je mij niet ontkennen. Alleen zijn die leugens niet gebaseerd op
‘valse herinneringen’ maar gewoon op fantasie. Zie je dat verschil? ‘Valse herinneringen’ geeft aan dat de
herinneringen die je hebt vals zijn. Dat gaat er bij mij niet in. Een voorbeeld: Jij denkt dat je in Amsterdam
gestudeerd hebt, dat geven je herinneringen immers aan. Maar dat blijkt dus vervolgens ‘vals’ te zijn.
En je moet ook niet vergeten dat heel veel slachtoffers hun getuigenissen later onder druk intrekken waardoor
net lijkt of de dader heel veel geleden hebben want ze waren zogenaamd onschuldig. Oh oh wat zielig, heel hun
leven ligt in puin. Hoe vaak zal dat wel niet voorgekomen zijn? Laat je niet te snel misleiden.
De connectie Hans Crombag –> Fokke Fernhout is gewoon een feit. Ook een feit is dat Hans Crombag bij allerlei
pedofiele zaken de boel ridiculiseert. Waardoor jij vervolgens denkt dat de dader dus onschuldidg is. Want Hans
Crombach is een geleerde en die zegt het. Ja, een geleede pedovriend. En zijn andere vriend en oud-collega
Harald Merckelbach doet even hard mee. Want is de waarde van hun uitspraken als hun beste vriend, Fokke
Fernhout, een liefhebber is van kinderporno en hoogstwaarschijnlijk een kindermisbruiker is?
Ook is bekend dat de ‘valse herinneringen’ beweging bedoelt is om getuigen ongeloofwaardig te maken.
Waar sla ik door?

23.

Pierre Lebon

1 Sep 2008 om 23:54
AIRVD, ik heb hier vanuit een andere invalshoek mee te maken gehad.
Met valse hervonden herinneringen wordt bedoeld dat er zo lang op je wordt ingepraat, dat je zelf gaat geloven
dat er iets dergelijks ook met jou is gebeurd.
Degenen die hier op ingaan zijn bijna een slachtoffer van hun ondervragers, en vaak is het een schreeuw om
aandacht.
Mensen die zich daadwerkelijk iets herinneren en daarmee naar de politie stappen vallen over het algemeen
NIET in deze categorie.
Mr.Chris Veraart uit Alkmaar kan je hierover veel vertellen en heeft er boekjes over geschreven.

24.

tess

7 Sep 2008 om 16:46
Ik heb nu net ook een reactie geplaatst bij het artikel in De Morgen:
http://www.demorgen.be/dm/nl/2462/Standpunt/article/detail/390677/2008/08/22/Bye-bye-Lippens.dhtml
Ik ben benieuwd of ze mijn reactie zullen plaatsen. Het was een hele kalme reactie die luidde:
“In Nederland staat de heer Lippens bekend om zijn pedofiele activiteiten zie:
http://www.tessonome.com/?p=1313
Is dit ook bij u bekend?

25.

tess

7 Sep 2008 om 16:55
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Tja … ik heb dan maar even netjes geïnformeerd waarom ik niets meer hoor:
Ik heb net een reactie geplaatst bij het artikel: Bye, bye Lippens. Mijn reactie is niet geplaatst en ik
heb ook geen reden ontvangen, waarom mijn reactie niet geplaatst is. Gaarne uitsluitsel hierover.
Met vriendelijke groet,
drs. tess jungblut
Mijn vraag werd geregistreerd en heeft referentienummer 92429.

26.

tess

7 Sep 2008 om 18:05
Ik en voor het eerst in mijn leven geband!
Hoe het voelt, een beetje beduusd, dat wel, twijfel aan mijzelf? ook … twijfel aan de hele zaak? soms …
doorgaan? ja ……..

27.

tess

7 Sep 2008 om 18:22
Verder begrijp ik niet helemaal wat er nu bedoeld wordt met:
In zeven artikelen van Micha Kat die gepubliceerd zijn op deze website en op www.hetvrijevolk.com
is medegedeeld dat de heer M. Lippens zich zou hebben schuldig gemaakt aan pedofiele praktijken,
waaronder het verrichten van seksuele handelingen met kinderen. Deze mededelingen vinden
onvoldoende steun in de feiten. Wij hebben deze artikelen daarom van die websites verwijderd en
zullen deze verwijderd houden.
Is het dan niet zo dat Micha Kat Lippens beschuldigt/verdenkt van pedofilie?

28.

Observator

8 Sep 2008 om 13:11
Niet aan jezelf twijfelen Tess.
En ook niet aan de media.
Daarover bestaat namelijk zekerheid.
Die deugen gewoon niet.

29.

Observator

10 Sep 2008 om 16:20
Ik moet nog even het volgende melden:
Vandaag (10-9-08) is er bij het AD opnieuw een posting geplaatst waarin de naam Joris Demmink voluit
voorkomt, evenals de vraag waarom hooggeplaatsten uit de wind blijven en de ‘kleintjes’ (nou ja..) wél in beeld
komen.
Het artikel waaronder deze posting staat is:
Kinderporno ‘erger dan beestachtig’.
Zou het AD dan tóch de meest objectieve krant van Nederland zijn, Micha?
Nu nog even over de Lippenszaak berichten, dán staat dat vast.
Tóch? (ik citeer JPB)
De tekst van de posting:
‘Een ernstige zaak, uiteraard.
Maar waar blijven de onderzoeken naar hooggeplaatste personen die van dezelfde feiten verdacht worden? Met
name denk ik aan Joris Demmink, de SG van Justitie, die al jaren uit de wind gehouden lijkt te worden. Wordt
het niet eens tijd om schuld of onschuld vast te stellen middels een objectíef onderzoek’?
[ Citeer ] Observator - Rotterdam

30.

Pierre Lebon

10 Sep 2008 om 16:49
Micha,
Ik meen me te herinneren dat je blog “rectificatie Maurice lippens” prominent bovenaan moest blijven staan??
Ik neem aan dat je besloten hebt om de aan jou opgedrongen rectificatie synchroon met de downfall van
Maurice Lippens mee te laten dalen op de pagina?
Dat vind ik treffende beeldspraak!!

31.

Pierre Lebon

12 Sep 2008 om 16:49
Micha,
Inderdaad, de rectificatie daalt per dag 1 plaats naar beneden.
Bovendien worden Fortis en Lippens voortdurend genoemd in je Blogs.
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Is er nog reactie van onze Joris Driepinter van de Brauw etc etc? Of is het gebeleven bij deze ene
waarschuwing?
Mogelijk zijn ze aan het voorkoken?

32.

Micha Kat

13 Sep 2008 om 06:13
@ Pierre
Ja inderdaad, Gisteren kreeg ik een dwingende sommatie de rectificatie weer bovenaan te plaatsten samen met
nog zo wat dingetjes!

33.

Rudolf Paul

13 Sep 2008 om 11:04
haha “ze” houden deze site dus goed in de gaten.

34.

Pierre Lebon

13 Sep 2008 om 13:01
Joris spendeert ongetwijfeld een vast aantal “controle-uren” per week achter zijn trendy scherm in zijn
eigentijdse kamer in het kantoor van de Brauw etc. en brengt deze internettijd vervolgens fluitend in rekening
tegen het niet ongezellige tarief van minimaal € 450,-/uur.
Ik krijg niks als ik op deze site zit…. Ja, de pest in over Joris!!

35.

tess

14 Sep 2008 om 11:42
De foto is nu ook verdwenen?
Misschien maar beter ook!

36.

Marc W.

14 Sep 2008 om 15:50
Geachte heer Kat en andere lezers,
Nog niet zo heel lang geleden heb ik mijn loopbaan als rijksambtenaar afgesloten. Over de jaren heb ik
meermalen in functie en formeel kennis genomen van zaken die het daglicht niet mochten zien. Op niet mis te
verstane wijze werd mij duidelijk gemaakt dat onthulling er van niet alleen mij persoonlijk ernstig zou schaden,
maar ook mijn familie en aanverwanten. Om mijzelf en de mijnen enigszins te beschermen in het geval er ‘een
kop moest rollen’ in één of andere duistere zaak waar ik kennis van had, meende ik zo veel mogelijk belastende
stukken te moeten dupliceren en veilig op te bergen. Het is niet uitgesloten dat deze stukken uiteindelijk in de
openbaarheid komen, maar vooralsnog kan en wil ik buitenstaanders niet in gevaar brengen door nu reeds
openheid van zaken te geven.
Het bovenstaande schrijf ik hier, om u, geachte heer Kat, te laten weten dat ik volledig achter uw onthullingen
sta en dat u juist handelt. Uw onthullingen zijn welliswaar slechts een topje van een enorme ijsberg die onze
samenleving van binnen uit kapot maakt, maar hetgeen u onthult dient iedere burger van Nederland te weten.
De krachten met wie u de strijd aanbindt zijn machtiger en alomtegenwoordiger dan u mogelijk vermoedt. Als
waar Christen bid ik voor uw welzijn, dat uw inspanningen vruchten af mogen werpen en dat de dag des
oordeels eerder vandaag dan morgen mag aanbreken.
Marc W. (pseudoniem)

37.

Observator

14 Sep 2008 om 17:01
@ Marc W.
Niet mis wat hier geschreven wordt, Marc.
Het is een bevestiging van mijn vermoedens.
Bedreiging is (dus) inderdaad een grote, zeer grote, factor in het continueren van de vuile zaken waarmee we
te maken hebben.
Ik denk ook dat we dit feit internationaal kunnen zien.
Het zou de vele misstappen van een reeks kabinetten kunnen verklaren.

38.

Cornelia

14 Sep 2008 om 17:47
Lieve Mark W.
Vanuit mijn eigen ervaringen weet ik hoe moeilijk het is, de gevoelens die loskomen na de bedreigingen, het
verzwijgen, vooral omdat het gaat om je familie.
Mijn steun heb je, onvoorwaardelijk.
Het zal niet lang meer duren Mark,
God is met ons.
Met vriendelijke groet
Cornelia van den Broek

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/958/rectificatie-maurice-lippens-2.html (11 of 13) [3/10/2009 11:58:50 PM]

RECTIFICATIE MAURICE LIPPENS at Klokkenluideronline

39.

E-bee

14 Sep 2008 om 18:23
@Marc W.
Qua overheidsmentaliteit zitten we hier thans op het niveau van Oost-Duitsland van voor de val van de muur
met een stasi mentaliteit die achterdocht kweekt tussen hun burgers desnoods via hun familie, werk, etc. Het is
niet overdreven en het werkt alom voor ze, de huidige fascisten hebben een socialistisch masker. De burgers
worden uitgemolken en de pensioenen van een leven werken gaan van velen in rook op.

40.

Ruf Nachtergaele

15 Sep 2008 om 10:49
@ Marc W.
Marc W., indien u stukken in handen had, of hebt, die Belgische toestanden en feiten betreft, onthou dat ikzelf
sterk geïnteresseerd ben en blijf in die zaken indien u daarover ooit iets wil kenbaar maken in ruime of
beperkte kring.

41.

tess

15 Sep 2008 om 14:11
@ E-bee
Qua overheidsmentaliteit zitten we hier thans op het niveau van Oost-Duitsland van voor de val van
de muur […]
Zie ook:
http://pietg.wordpress.com/2008/05/30/de-grote-misleiding/#comment-541

42.

Pierre Lebon

15 Sep 2008 om 14:49
Geachte Marc W !
Alhoewel ik begrip heb voor Uw angst om belastende informatie naar buiten te brengen, kan ik me niet aan de
indruk ontrekken dat die angst geenszins op korte of langere termijn zal verdwijnen.
Als het waar is dat U inderdaad beschikt over gecopieërde documenten waaruit zou blijken dat er sprake is van
grootschalige corruptie en doofpot praktijken door belangrijke invloedrijke personen of instituten, dan zijn die
documenten over 10 jaar zeker nog net zo explosief als vandaag.
Pas als het merendeel van de betrokkenen is overleden of magistraten en adel onder een dekentje in een
rolstoel zitten en de feiten ruimschoots zijn verjaard en iedereen het meeste al is vergeten, dan zou het
waarschijnlijk een stuk minder “gevaarlijk” zijn om alles “open te gooien”.
Maar vergeet u daarbij alstublieft niet, dat u daarmee precies datgene doet wat deze misdadigers altijd hebben
nagestreefd: namelijk: het toegeven aan intimidatie, uw mond stijf gesloten houden kortom: chantage.
Deze hele stuitligging die België en nu ook Nederland al een 10-tal jaren in zijn greep houdt wordt mede in
stand gehouden door mensen die niet willen praten en mensen die niet durven praten.
Alle slachtoffertjes die nu bekend zijn, maar eveneens kinderen waarvan we niet eens weten dat ze hiervan
deel hebben uitgemaakt of nog slachtoffer zullen worden, hebben er recht op dat dit gezwel wordt doorgeprikt
ongeacht functie, status, afkomst of naamsbekendheid.
Wij doen dus namens al deze kinderen een beroep op u om een bom te leggen onder dit netwerk van
misdadigers en hun beschermheiligen en zelf de lont aan te steken.
Als u wacht op veiligheid, dan zou dat voor veel kinderen een ramp zijn!
Mijn respect heeft u!

43.

M.

15 Sep 2008 om 16:58
@ Marc W.,
u schrijft ‘…maar vooralsnog kan en wil ik buitenstaanders niet in gevaar brengen door nu reeds openheid van
zaken te geven.’
Bent u dan van plan op een ander tijdstip wel openheid van zaken te geven?
Ik hoop dat het waar is wat u schijft. En, dat als u inderdaad over belastende informatie beschikt, hier ook iets
mee doet..

44.

tess

16 Sep 2008 om 20:59
@ marc
Op niet mis te verstane wijze werd mij duidelijk gemaakt dat onthulling er van niet alleen mij
persoonlijk ernstig zou schaden, maar ook mijn familie en aanverwanten.
Zou dit ook het geval kunnen zijn met Adam Curry, die van de ene op de andere dag het radioprogramma heeft
verlaten nadat hij Micha kat in de uitzending had, met het Demmink verhaal?
Weet iemand trouwens hoe het nu met Adam is gesteld?
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Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
« De ‘valse emails’ van ’slachtoffer’ Fortis

Guilty as hell: prof. mr. Jaap Winter van De Brauw »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/958/rectificatie-maurice-lippens-2.html (13 of 13) [3/10/2009 11:58:50 PM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/09/winterjaap.jpeg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/09/winterjaap.jpeg [3/10/2009 11:58:51 PM]

Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Onthoud mij

Inloggen »

●

Registreren

●

Wachtwoord kwijt?

●

Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redire.../guilty-as-hell-prof-mr-jaap-winter-van-de-brauw.html [3/10/2009 11:58:55 PM]

Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Onthoud mij

Inloggen »

●

Registreren

●

Wachtwoord kwijt?

●

Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redir...ikel/405/nieuwe-aanwijzingen-in-zaak-moszkowicz.html [3/10/2009 11:59:00 PM]

De wraak van Bram Moszkowicz at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!
StartArchiefContactOver
Registreren
●

« Partijdigheid rechtbank Haarlem onderzocht

Interview met Bram Moszkowicz »

Klokkenluideronline

gaan

De website waarop iedereen elke

De wraak van Bram Moszkowicz

Onderteken voor vervolging Demmink

Gepubliceerd door admin 2 april, 2007 in Rechterlijke macht.

misstand anoniem aan de kaak kan
stellen.

Onderteken petitie voor
vervolging Demmink

BOMMEN VOOR RECHTBANK HAARLEM ALS PROTEST?
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Wie zouden er achter de spectaculaire bomaanslag zitten op de ‘bunker’ in Amsterdam-Osdorp waar
vandaag het ‘proces van de eeuw’ tegen Willem Holleeder gaat beginnen? Zouden het activisten zijn
die willen protesteren tegen de gang van zaken rond dit proces en vooral tegen de wijze waarop de

Recente Berichten
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‘autoriteiten’ ervoor hebben gezorgd dat Bram Moszkowicz niet zal optreden als Holleeder’s advocaat?
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Het is best mogelijk dat we in de toekomst nog meer aanslagen op rechtbanken gaan zien, want als
er geen recht meer wordt gedaan en de rechterlijke macht zelf de toevlucht neemt tot delicten en
bedrog, welke andere mogelijkheid tot protest blijft er dan nog over behalve bruut geweld?
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Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Tot mijn grote schrik denk ik direct aan de Rijksdagbrand d.d. 27 februari 1933. Het Rijksdaggebouw in Berlijn
brandt grotendeels uit. De Nederlander Marinus van der Lubbe wordt hiervoor veroordeeld. Marinus wordt
geexecuteerd. Geschiedschrijvers twijfelen aan van der Lubbe’s daderschap. De toenmaligen kunnen de daders
geweest zijn.

overheid
●

Dit schrikbeeld dat nu (wederom?) een overheid de dader kan zijn, is tekenend voor mij. Dit schrikbeeld
onstaan mede c.q. in het bijzonder vanwege het hele “gedoe”om Willem Holleeder.
Terecht stelt hoogleraar strafrecht aan de Radboud Universiteit, prof. Buruma, dat de aanslag op de rechbank
Haarlem handig is voor Justitiele overheid. Politie en Justititie kunnen nu in het kader terrorsime-bestrijing alles
uit de kast halen; tijdsduurklachten kan het Openbaar Ministerie middels beroep op oorzaak bomaanslag van
tafel vegen.

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?
●

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Kan ik 1 en 1 = 2 optellen?
Neen, Overheid, doe mij dat niet aan.
Als student Rechten leerde ik dat wetten gelijkelijk gelden voor eenieder, dat zonder aanziens des persoons
Recht wordt gesproken. Ik verkeerde in het sprookjesbos. Ik lees nu achter ieder westartikel: dit artikel is niet
geschreven voor. Ik heb het sprookjesbos allang verlaten.
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Ik werd Gerechtstolk/-vertaler Duits, Overheid. Ik lever ook op deze wijze een bijdage; sta U Openbaar
Ministerie in deze hoedanigheid ten dienste.
Laat mij niet zeggen dat de geschiedenis zich herhaalt. Niet U,Vrouwe Justitia, niet u he, zit achter de aanslag
waardoor …………
mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie
nijmegen, 2 april 2007

2.

Helaas was mijn eerste gedachte gelijk aan die van de poster hierboven, en om dezelfde redenen. Hiermee kan
alles worden rechtgebreid, dat aanleiding zou geven om een oneerlijke rechtsgang te vermoeden. Evendacht ik
dat ik dus wel paranoïde aan het worden zou zijn, maar als dat zo is sta ik dus niet alleen…
R. Hartman

Anoniem

4 Apr 2007 om 09:11
Niets nieuws onder de zon.Rijksdagbrand,Pearl Harbor,W.T.C.,politiestaat——-Wereldoorlog III?

4.

Anoniem

4 Apr 2007 om 10:09
Wie is die mevrouw Justitia?? Is dat niet
She is called the mother, meaning birthplace of spiritual harlotry. In Genesis Nimrod build the tower of Babel
and his wife, Semaris gave birth to a false religious system consisting of spiritual adultery. This is where the
harlot system was born. She taught that she was the Queen of Heaven and that salvation came through
sacraments and not the Blood. She taught that the temple virgins, which she initiated, were to pray to her son.
She initiated the 40-day fast now called Lent in weeping for the death of her son. She said her son rose from
the dead and that he was God and she celebrated the birth of her son with a mid-winter celebration (Dec.25th).

5.

Anoniem

7 Apr 2007 om 19:21
Jep. Ik dacht exact hetzelfde. Een boven Justitie staande macht is de enige profiteur in deze zaak. Dat bleek
toen een minister direct zijn eerder ontwikkelde plannen begon uit te leggen over de samenvoeging van
rechtsgebouw en gevangenis en hoe ‘verdachten’ dan vastgezet konden worden totdat er bewijs was gevonden.
Als je het ‘probleem-reactie-oplossing’ concept kent, herken je deze acties meteen. Echter, de meeste mensen
verkeren nog wel in het sproojesbos en zien justitie als een of ander goddelijke entiteit die er alles voor doet
om het de burger zo goed mogelijk te laten hebben…
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door Pamela Hemelrijk

mr. Hugo Smit, de advocaat die claimt dat de edelachtbare, tegen alle procesregels in, buiten de
zitting om onderonsjes houdt met procespartijen, en telefonisch advocaten intimideert. De bedoeling
was dat Smit gedwongen zou worden zijn beschuldiging in te trekken, maar intussen hebben ook
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Gerelateerde Berichten
Sterker nog: deze instructies waren indertijd zelfs aangescherpt door Westenberg persoonlijk, en
iedereen hield zich daaraan, bezwoer getuige mevr. Delfgaauw, secretariaatshoofd van de Haagse
civiele sector, waar Westenberg indertijd de leiding had. Ene Van der Wielen, administratief
medewerker van de Haagse rechtbank, beaamde dat alles nog eens ten overvloede: ja, alle rechters
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advocaten. Maar was er bij uw weten ook een rechter die zich daar niet aan hield?´

instructies strikt naleefde. Ik heb het met mijn eigen oren gehoord. Wat bezielt die Boukema? Is hij
soms doof?)
Maar Boukema wist al wat er komen ging, uiteraard. Een goeie advocaat stelt nooit een vraag tenzij
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Kijk eens aan: Westenberg probeert nu de aandacht van zichzelf af te leiden door een van zijn
collega-rechters zwart te maken! (Doet een beetje denken aan Luns, die indertijd koppig volhield dat
niet hij, maar zijn broer degene was wiens naam op een oude ledenlijst van de NSB was
aangetroffen.)
De rechter-commissaris nam de mededeling voor kennisgeving aan, zonder naar de naam van deze
hoogedelgestrenge schavuit te informeren. Hoe jammer. Anders hadden we misschien binnenkort een
nieuw proces tegemoet kunnen zien. Eentje waarbij Westenberg op zijn beurt wordt aangeklaagd,
wegens het bezoedelen van de eer en goede naam van een collega. De ene rechter die de andere
rechter voor de rechter sleept. Dát zou nog eens een unicum zijn in de geschiedenis van de
Nederlandse rechtspraak.
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17 Feb 2007 om 13:16
In ieder geval zijn deze verklaringen natuurlijk nietszeggend.
Immers het spreekt toch vanzelf dat Westenberg of iedere andere rechter toch zelf kan opbellen naar familie,
vrienden en desgewenst ook naar advocaten.
Ach, oproepen van dit soort (nietszeggende) getuigen, dat leidt de aandacht wat af. Het is tijdrekken, komt tijd
komt raad…. Mogelijk kan het dan met een sisser aflopen voor Westenberg, dat willen zijn collega’s ook graag.
N.B. Mijn advocaat gaf mij een keer een nuttige boodschap door nadat hij gebeld was door mr Numann (toen
vice-president Arb Den Haag, nu Hoge Raad), maar vertelde er direct bij, dat hij eventueel later dat zou
ontkennen, als dat bekend zou worden….
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Anoniem

9 Mrt 2007 om 17:27
Deja vu
Afschuiven op de ander binnen de rechterlijke macht
In het kader van de Burki-affaire verklaart de Nijmeegse advocaat mr J.F.E. van Halder/tuchtrechter raad van
discipline orde van advocaten arrondissement Arnhem dat mr Winfried M. Poelmann/tuchtrechter Hof van
Discipline ondanks bezwaren binnen de raad van toezicht goedkeuring aan mij geeft als advocaat op het
Nijmeegse advocatenkantoor Burki te gaan werken. Burki is reeds dan tuchtrechtelijk veroordeeld. Burki
ontving een berisping, een enkele waarschuwing,wordt geschorst in de uitoefening van de praktijk, wordt van
het tableau geschrapt, m.a.w. door het Hof van Discipline gelijk het Gerechtshof Arnhem, de advocatuur
uitgeschopt. Burki een boegbeeld van de advocatuur.
Laatstgenoemde tuchtrechtelijk en strafrechtelijk veroordeelde advocaat maakt zich aldus het Gerechtshof
Arnhem schuldig aan misselijkmakende praktijken. Het Gerechtshof Arnhem schopt - gelijk het Hof van
Discipline - Burki de advocatuur uit. De samenleving moet - aldus het Gerechtshof Arnhem - tegen Burki
worden beschermd. Burki wordt door het Gerechtshof Arnhem wegens o.a. belastingfraude en lijkenpikkerij
veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf.
Tuchtrechter Hof van Discipline Winfried M. Poelmann geeft mij deze bescherming niet. Tuchtrechter Winfried
M. Poelmann helpt mij bewust naar de knoppen.
Winfried M. Poelmann geeft mij goedkeuring bij Burki als advocaat te gaan werken.
Tuchtrechter Hof van Discipline/Deken arrondissement orde van advocaten Arnhem Winfried M. Poelmann heeft
in voornoemde raad als Deken/voorzitter een allesbeslissende stem.
Binnen voornoemde raad bestaat weerstand tegen goedkeuring. Toch drukt Tuchtrechter Winfried M. Poelmann
de goedkeuring erdoor.
De Nijmeegse advocaat/tuchtrechter raad van discipline mr. J.F.E. van Halder is lid van meernoemde raad
waarvan tuchtrechter Hof van Discipline mr Winfried M. Poelmann voorzitter is, wordt door mij inzake de
verleende goedkeuring door de raad van toezicht aangesproken. De Raad van toezicht heeft in deze een
collectieve verantwoordelijkheid.
Tuchtrechter raad van discipline arnhem mr J.F.E. van Halder is als lid van meernoemde raad verantwoordelijk
voor de goedkeuring.
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Tuchtrechter van Halder verklaart voor het Hof van Discipline dat het goedkeuringsbesluit op grond waarvan ik
als advocaat bij mr G.E.D. Burki kon gaan werken uitsluitend en alleen een beslissing is geweest van
Tuchtrechter Hof van Discipline Utrecht mr Winfried M. Poelmann van het Nijmeegse Advocatenkantoor
Poelmann van den Broek.
Het grote afschuiven is begonnen.
Ach Westenberg: Niets nieuws onder de zon. In menig criminele organisatie zien we niets anders.
Nu wederom binnen de Rechtelijke Macht.
Arme Westenberg.
mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie
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een beetje te werken, ga af en toe de stad in om wat bier te kopen en te gaan zwemmen in een
sportschool (ja, met loopbanden en al, al zijn die wel levensgevaarlijk, zo waarschuwde mij een
Engels meisje, ze kunnen opeens gaan shaken en stoppen) of in de zwembaden van een van de grote
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moeten gezien de grofheid van het kiezersbedrog en het op ongekend arrogante wijze negeren van
de volkswil… Dat gebrek aan protest zou de machtselite eigenlijk net zoveel zorgen moeten baren als
de protesten zelf als die er zouden komen. Want nu zegt de Nederlander in feite: het interesseert me
allemaal geen flikker, ga jullie goddelijke gang, wij begrijpen er toch niets van. Dat kan nooit de
bedoeling zijn van de representatieve democratie, maar ja, die is dan ook al lang overleden. Op 6 mei
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door Bernadette de Wit
Het ‘onderzoek’ naar de populariteit van de Amsterdamse burgemeester Job Cohen dat groots werd
gebracht in Het Parool van 3 januari onder de kop ‘Iedereen houdt van Job Cohen’ is gemanipuleerd.
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onderzoeksbureau (O+S, Onderzoek + Statistiek) dat onder de directe bestuurlijke

Job Cohen

Het ‘populariteitsonderzoek’ waaraan ‘ruim 500 Amsterdammers’ deelnamen kende
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het stuk wordt de woordvoerder van O+S (Cohens’ ondergeschikte dus) Jeroen Slot aangehaald. Hij
zegt: “Het bijzondere aan Cohen is dat hij wordt gewaardeerd door alle mogelijke groepen. Hij is een
soort Volkswagen Golf: populair in elk marktsegment, al klinkt dat misschien wat oneerbiedig.”

De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland
●

Hoofdredacteur Erik van Gruithuijsen ziet ‘geen mogelijkheid’ de site te woord te staan. Later meldt

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

kerstdemmink

hij per mail: ‘O+S hebben wij na herhaalde samenwerking leren kennen als een betrouwbaar,
●

degelijk en onafhankelijk opererend bureau. Ik ben niet bang dat dit wordt uitgelegd als een

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

propagandaoffensief’.
Bij Het Parool weet niemand te vertellen wat de journalistieke aanleiding was voor het houden van dit
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veilig te stellen. In het stuk staat immers ook ‘als Cohen mee zou doen aan een
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media over de wijze waarop deze berichtten over de hoerenlopende wethouder Rob Oudkerk.
Eerder kwam ook aan het licht dat NRC Handelsblad een enquete manipuleerde naar de mening van
het volk over de Europese grondwet.
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staatssecretariaat schijven dat hij ook nog eens zelf financierde. Dit alles werd uiteraard geheim
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1.

Anoniem

17 Jan 2004 om 17:45
Zo begint dat artikel:
——————–
IEDEREEN HOUDT VAN JOB COHEN
(Van een verslaggever)
AMSTERDAM - Burgemeester Job Cohen wordt halverwege zijn ambtsperiode alom gewaardeerd door de
Amsterdammers. Gemiddeld kennen zij hem een 7,2 toe als rapportcijfer en er zijn geen vastomlijnde groepen
in de stad die hem een onvoldoende geven. Tweederde van de bevolking vindt dat hij met ‘de boel een beetje
bij elkaar houden’ een juist motto heeft gekozen.
Lees hier verder: http://www.parool.nl/artikelen/NIE/1073113842985.html
———————De resultaten verrasten mij zodanig dat ik een dag later een copie van het rapport en een beschrijving van de
onderzoeksmethoden bij O + S heb opgevraagd om eens te kijken hoe men tot deze cijfers gekomen is.
Ik had goede hoop want ze schrijven op hun website: “In juni 2001 heeft O + S het kwaliteitscertificaat ISO
9001 behaald. Deze certificering bevestigt dat onze werkprocedures zorgvuldig worden uitgevoerd en
controleerbaar zijn.”
Nooit iets op gehoord.

2.

Mirck

26 Feb 2004 om 19:34
Even de slotzin citeren: “Eerder kwam ook aan het licht dat NRC Handelsblad een enquete manipuleerde naar
de mening van het volk over de Europese grondwet. ”
Schrijf daar eens een leuk artikeltje over! Ik ken die rel onvoldoende om er over te kunnen oordelen. Is het
eerlijk gezegd niet kenmerkend voor de journalistiek om een onderzoek dusdanig uit context te lichten dat het
nieuwswaardig wordt?

3.

Beba

10 Dec 2004 om 18:06
“In de uitzending van Buitenhof van 18 januari trok Cohen fel van leer tegen bepaalde media over de wijze
waarop deze berichtten over de hoerenlopende wethouder Rob Oudkerk.”
Gister (09-12-’04) zag ik Paul van Buitenen zitten naast Rob Oudkerk bij Barend en van Dorp; een gelegenheid
om daarover een vraagje te stellen. Misschien heb ik die gemist….?

4.

Anoniem

4 Feb 2005 om 15:03
O+S woordvoerder Jeroen Slot vergelijkt Cohen met een VW Golf.
Ik ben blij dat O+S onderkent dat het oneerbiedig is tegenover de VW Golf om vergeleken te worden met
Cohen. Het is ook een slechte vergelijking. De Golf is immers praktisch, veelzijdig en betrouwbaar. Hij is
dienstbaar en levert waar voor z’n geld; hij doet waarvoor hij wordt betaald en slaat je niet het stuur uit
handen om vervolgens aan de haal te gaan in een richting die je niet wilt.
Als we toch gaan vergelijken, dan is Cohen eerder een 2CV, ofwel ‘Lelijke Eend’; uitermate slap in de veren,
weinig body en geen vermogen tot presteren. Daarbij komt dat de Eend gekenmerkt wordt door een weinig
exacte besturing, hij trekt opvallend vaak naar links, en is zeer zijwindgevoelig. Je moet dus goed opletten als
je heelhuids op de bedoelde bestemming wilt aankomen. En de Eend biedt nauwelijks bescherming, dus een
ongeluk is al gauw fataal.
Bij het linkse deel van de bevolking is de 2CV echter mateloos populair vanwege de vermeende
milieuvriendelijkheid. Daaraan heeft hij vermoedelijk zijn ‘lieve’ imago te danken.
Het feit dat de 2CV in werkelijkheid juist uitermate sl?cht is voor het milieu ontgaat hen volledig. Het is in
feite ??n van de meest vervuilende auto’s, niet ver na Sovjetmisbaksels als de Trabant. (Dus, lieve
milieuvrienden, als het milieu u echt ter harte gaat: zo snel mogelijk naar de sloop met die Eend, dan kan hij
gerecycled worden tot een fiets of zo).
Ook in dit opzicht gaat de vergelijking met Cohen geheel op: zijn politiek van pappen en nathouden - "de boel
bij elkaar houden" noemt hij het zelf - lijkt heel lief en milieuvriendelijk (net als de Eend) maar is in feite juist
slecht voor het milieu. Met ‘lievigheid’ (lees: slapheid) krijg je de stad niet schoon, dus blijft het vuil zitten
waar het zit en rot het steeds verder.
Een Lelijke Eend dwingt ook weinig respect af, het is voor de meeste mensen toch een beetje een lachwekkend
autootje. Dat ‘lieve’ imago (gebaseerd op een mythe) vindt voornamelijk aftrek in linkse kringen, maar het ligt
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voor de hand dat elders, bijvoorbeeld in kringen van Marokkaanse jongeren, het vooral op de lachspieren
werkt. Hij wordt niet echt voor vol aangezien, en dus niet serieus genomen. Die jongens hebben meestal meer
verstand van auto’s dan de arme misleide lefties, en weten dus meteen wat voor vlees ze in de kuip hebben.
Probeer maar eens ‘Street-Cred‘ op te bouwen in een No-Go-Area met een Eend. Ik wens u veel succes…
Cohen heeft net zoveel controle over ‘probleemjongeren’ (om dat sleetse eufemisme maar weer eens te
gebruiken), als welzijnswerker ‘Sjakie’ controle heeft over de familie Flodder. Oh verhip, reed die ook niet met
een Eend? I rest my case…
Ik denk dat we die Eend maar eens moeten inruilen op iets krachtigers; misschien een leuke Range Rover of zo.
Als we dat een beetje snel doen kunnen we misschien voorkomen dat we straks een Humvee of - heaven forbid
- een tank nodig hebben om orde op zaken te stellen.
Sven

5.

Anoniem

6 Okt 2005 om 17:50
Beste Sven,
Om is termen te blijven - die Range Rover moet wel achter hekken en in de garage blijven ludieke acties van
links zullen de auto beschadigen tot hij stuk is, of uit het zicht moet blijven om afgunst en aggressie te
voorkomen.
Een goed leider in een land is er gemiddeld 1 keer per generatie. Fortuyn is net neergelegd, gemiddeld nog 15
jaar te gaan met de Donners en Brinkhorsten.
Inmiddels groeien haat en frustratie, maar who cares?
Mvg, Lars
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KLOKKENLUIDER LEO VERHOEF GEEFT LEZING OVER GROOTSTE BOEKHOUDFRAUDE OOIT

Recente Berichten
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Il Manifesto, 23 november 2004; door Giulia Sgrena
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KOMT HET NEDERLANDSE VOLK IN OPSTAND TEGEN EURO-DICTATUUR?
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De nieuwe regeringscoalitie heeft afgesproken geen nieuw referendum te zullen toestaan over de
Europese grondwet. Direct reageerden tientallen woedende burgers op de site van De Telegraaf op dit
ongekende staaltje arrogantie en miskenning van de volkswil in de meest afkeurende termen
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gedwongen door ‘hogere belangen’ mee te doen met de zelfverrijkende Euro-mafiosi. Zit de
Bilderberg-groep hierachter? Het Huis van Oranje? De CIA? Hoe is ook zij: een ding is duidelijk: als
het gaat om het creeren van multi-nationale mega-machtsbolwerken waar totaal oncontroleerbare
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zo zal het ook gaan met de Europese Grondwet. Juist dat maakt deze ‘grondwet’ zo enorm eng en
duivels. Beseffen we wel dat ons land binnenkort door Grieken, Finnen en Italianen kan worden
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‘politicus’ als Wouter Bos eens ‘Wouter, wat is er nu zo belangrijk aan die grondwet dat je er een
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Zweden, Noorwegen, Zwitserland… allemaal geen eurocentje pijn! En Engeland krijgt met Londen
zelfs het nieuwe financiele centrum van de wereld ten koste van New York (de kranten staan er vol
van) en dat allemaal zonder Euro! Het op anti-democratische wijze doordrukken van de grondwet
voor een Europa dat (zegt de Euro-mafia: wat een paradox!) ’steeds democratischer wordt’ is in elk
geval een opstand meer dan waard!
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12 Feb 2007 om 09:39
London is met de City altijd het economische centrum geweest los van welke munt dan ook.
Wie beheerst de City. De rothschilds of zijn ook zij een front voor iets.
Inderdaad wie zit hier achter is de vraag. De banken in ieder geval die kopen alles wat los en vast zit.
We zijn van overheidsmomopolisme nu overgeleverd aan private monopolisten, zoals het Amerika van de 19de
eeuw. Totale controle door wienigen, cooperatisme wat we vroeger fascimse noemde
Stop de EURO maar eerst de banken.

2.

Anoniem

13 Feb 2007 om 09:58
Wijffels.
Is dit niet een afgezant van de wereldbank,die de aanstaande regering bij elkaar gerommeld heeft,kennelijk
onder bepaalde voorwaarden en met belangrijke beloftes bij volkomen falen ,in aanmerking nemende de
volkomen tegenstrijdige standpunten van de drie partijen in de afgelopen verkiezingsstrijd?

3.

Marion

23 Feb 2007 om 14:01
Nee, wij Nederlanders komen niet in opstand. We laten het allemaal maar gebeuren.We klagen liever op ‘n
verjaardagsfeestje en gaan vervolgens braaf om de 4 jaar toch weer op dezelfde partij stemmen;-)))

4.

visser

11 Aug 2007 om 19:04
Meest simpele keuze Brussel of Straatsburg kunnen ze niet maken.
Waarom betalen onze Europarlementariers geen belasting? Ligt Brussel niet in Europa?Alle andere Europeanen
betalen wel.
Politici zijn zakkenvullers.
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Beatrix

11 Aug 2007 om 23:53
Waneer worden wij hier nou eens WAKKER!

6.

Patman

12 Aug 2007 om 01:08
Goes stuk. Helemaal mee eens. Al dat gezeur om de inhoud van dat document is lang niet zo relevant als het
feit dat de democreatie / besluitvorming steeds verder van ons af wordt gelegd met dit soort praktijken.

7.

NietmeerinEuropa

12 Aug 2007 om 01:50
Stemmen doe je het je benen. Als je niet tevreden bent, verlaat dan gewoon Europa.

8.

udo

12 Aug 2007 om 11:27
Maar wat DOEN we er dan aan?
Er wordt ‘opstand’ geopperd, maar wat kunnen we effectief doen?
Vreedzaam, duidelijk en onmiskenbaar?
Hoe mobiliseer je de mensen in deze vakantie?
Of er vlak na?

9.

KC

20 Feb 2008 om 17:03
ACTIE! De Volksopstand begint 17 mei!
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MAFIOSE STAATSSECRETARIS MAG NIET VRIJUIT GAAN
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Nu gebiedsontwikkelaar Chipshol een schikking heeft bereikt met de gemeente Haarlemmermeer van
vele miljoenen waarmee dus eens te meer is bevestigd dat tal van overheden hebben
samengespannen tegen Chipshol, dient nieuwe aandacht te worden gegeven aan de rol van (bijna)

Recente Berichten
●
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schadeclaims. “Ik betaal wel” liet Schultz weten toen de gemeente haar wees op de
aansprakelijkheidsrisico’s van het nietig verklaren van een bestaande vergunning.

klokkenluiders in het algemeen
kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

Toen Chipshol dat besluit wist te omzeilen, vaardigde Schultz in opdracht van Cerfontaine een

Amsterdam.

Gerelateerde Berichten

bouwverbod uit voor Chipshol op basis van gemanipuleerd en leugenachtig onderoek van de
Luchtverkeersleiding. Deze mafiose gedragingen waarover op geen enkele wijze publieke
verantwoording is afgelegd (zelfs ten overstaan van de kamer is gelogen, lees hier een verslag van
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Belangenverstrengelingen bij Het Parool

kerstdemmink

geleid tot een schade voor de schatkist van wellicht honderden miljoenen Euro’s, allemaal als direct
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gevolg van de criminele incompetentie van de staatssecretaris. De miljoenen die de gemeente

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Haarlemmermeer gaat betalen zijn de eerste in wat een serie belooft te gaan worden, want ook
Schiphol zelf en de provincie Noord-Holland zijn veroordeeld wegens tegenwerking van Chipshol en

overheid

mee weg? Wordt ze binnenkort adviseur bij PricewaterhouseCoopers, accountant van de luchthaven,
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gemeente: de landsadvocaat heeft laten weten dat Verkeer en Waterstaat de belofte tot vrijwaring
van Schultz niet zal waarmaken) allerminst kansloos. Misschien kan MP Balkenende van de normen
en waarden ook nog iets betekenen in deze strijd om gerechtigheid en boetedoening voor een falende
politica die ons land en de publieke zaak onvoorstelbare schade heeft berokkend.
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WAAROM ZIJN DE RECHTERS IN DE CHIPSHOL-ZAAK VERVANGEN?
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“Wij wachten al jaren op genoegdoening. Vertraging is uiteraard in het voordeel van de veroordeelde,
Schiphol. Het is ons een raadsel waarom drie volledig in het dossier ingewerkte rechters bij het
aanbreken van de meest cruciale fase zonder enig aannemelijk argument van de zaak zijn gehaald.
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Dat Schiphol jarenlang onrechtmatige daden heeft gepleegd jegens Chipshol staat dus vast. Dat
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Chipshol als gevolg hiervan grote schade heeft geleden eveneens. Het gaat nu om het vaststellen van
de hoogte van die schade. De rechtbank benoemde hiertoe een drietal deskundigen, maar die bleken
alle drie belangenverstrengelingen te hebben met Schiphol en overheden zodat zij met een
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rechters dat niet is ‘bezwaard’ door eerdere pro-Chipshol beslissingen en dus in alle vrijheid pro-

overheid

aangetoond dat het bedrag van 20 miljoen niet kan kloppen om tal van redenen. Zo werden in dat

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

meer te ontwikkelen als een soort terroristische organisatie. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de wijze
waarop minister Gerrit Zalm in de laatste dagen van zijn bewind de privatisering heeft willen
doordrukken en daarmee een enorm conflict creeerde met Amsterdam in het kader waarvan nu al
twee rechtszaken op stapel staan. De bestuurlijke verhoudingen in ons land worden door de
luchthaven dus verregaand verziekt. De handelwijze van Zalm en zijn bejegening van Amsterdam
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doen sterk vermoeden dat de privatisering van Schiphol een soort heilige missie is die ten koste van
alles moet worden doorgedrukt. Dit wijst overigens op corruptie dan wel belangenverstrengelingen
van (de mensen rond) Zalm. Waarom zou Zalm de zaak immers anders zo hoog opspelen? Er gaan

●

9 momenteel online

●

107 gezamenlijk maximum

●

1165300 totaal aantal bezoekers

geruchten dat Zalm een functie bij de luchthaven ambieert; een klokkenluider meldde zelfs dat hij
recent is afgewezen als commissaris! Hoe dat ook zij, de vervanging van de rechters lijkt ook moeilijk
los te zien van de privatisering en de beursgang waarbij de Staat als direct belanghebbende is
betrokken. Een claim van 100 miljoen is immers niet echt iets waar aandeelhouders enorm
enthousiast van worden en zou de Staat dus nog veel meer geld kunnen kosten als beleggers erdoor
worden weggejaagd. Dit vormt opnieuw een aanwijzing voor politieke inmenging in de rechtspraak. Is
de Schiphol-lobby zo machtig, dat ze ook de rechterlijke macht in zijn greep heeft?

5 Reacties op “Rechters in cruciale fase vervangen”
Feed voor dit bericht Trackback adres

1.

Anoniem

7 Jan 2007 om 14:01
Te gek voor woorden. Trviale interne argumenten als slap excuus van een in zichzelf gekeerde organisatie. De
bezems van eerste man Bakker vegen blijkbaar nog steeds niet schoon en staan vrijwel ongebruikt in de kast.
Al zijn mooie woorden over transparantie en andere bullshit ten spijt. Monster c.s. wél weg en Westenberg (zie
elders op deze site) zit nog steeds op zijn zetel. Misschien ook iemand die eens intern moet rouleren? En dan bij
voorkeur richting uitgang en daarna veroordeling.
Rechtsoverongelijkt

2.

Anoniem

8 Jan 2007 om 01:34
Het is de bekende strategie van de organisatie die ons land runt. In Amsterdam wordt de enige goede
ingewerkte secretaresse van de enige officier van justitie en/of rechter-commissaris (de man die later naar de
luwte van Zeeland is overgeplaatst) weggepromoveerd naar elders. Douane en Justitie worden al vele jaren
uitgehold door bezuinigingen, overplaatsingen en wegpromoveringen. Nu weer, afgelopen week is in de media
gepleit voor een ruimer doorlatingsbeleid om “met een klein visje een grote vis te vangen”, zoals Sorgdrager of
Doctors van Leeuwen indertijd zeiden. Nederland Distributieland! Waarvan? Het wegtransport is in handen van
de oostblokondernemers. De beurtvaart-schippers komen nauwelijks aan een inkomen. De containers met
inhoud worden nog maar voor 30% gecontroleerd! Ziet u de verbanden? We gaan terug in de tijd.
(1852 J.C Baud 1789-1859)….”Het is waar de Compagnie verbood den handel in opium onder strenge straffen,
zelfs die des doods,-maar zij zelve was niet in het verbod begrepen. Zij verfoeide dien handel geenszins, maar
verfoeide de sluikers (holleeders?), welke de voordeelen daarvan met haar wilden deelen. In anderhalve eeuw
hielp zij het verbruik van opium op Java twintigvoud toenemen, onder onophoudelijk klagen, dat het vertier niet
grooter was”. Onomstotelijk toonde spijtoptant Baud, ex-gouverneur-generaal van Java aan, dat de
opiumwinsten op Java de Nederlandsche Handel- Maatschappij en de belangrijkste aandeelhouder, de
Nederlandse koning, de kapitalen brachten die de voorlopers van de huidige ABN-AMRO en de familie Van
Oranje goed op gang hebben geholpen. Is die vertelling ‘n klacht? Neen, neen, neen sommige lezers,
duizendmaal neen… ze is een AANKLACHT, aldus Multatuli. 1852-2007 was is het verschil?

3.

Anoniem

8 Jan 2007 om 01:56
zie op Google; Nestvervuilers, vier eeuwen Nederlandse kritiek op het koliniale bewind

4.

Anoniem

8 Jan 2007 om 13:07
De heilige koeien zijn in Nederland: de grote bedrijven, vakbonden (mogen onder ede liegen….),
Consumentenbond, ANWB en natuurlijk ook Schiphol.
En het MKB is het weeskindje, dat aardig beetgenomen mag worden door de rechtspraak en advocatuur. Zie
het boek van mr Paul Ruijs.
Ergo, niet uitgaan van een een faire behandeling….. Verwacht partijdige rechtspraak, vooral gevaarlijk bij Kort
Geding.

5.

Anoniem

4 Mrt 2007 om 23:06
Ze moeten die hele rechtbank Haarlem vervangen, let op gesloten
dossier nevenfuncties.
belangenverstrengeling, ovj verdachte. politie kenne me R land nie meer
corrupt.irt
De waarheid verder op www.leefbaarhaarlemmermeer.nl en
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www.stoppolitiegeweld.nl.
Corrupte ex wetniehouder auer waarschuwen, rechter haarlem zeker vrienden
sinds de chipshol zakken vullen tijd.
poging tot doodslag 9 maart 2003 uitspraak 26 maart 2007
ga zeker voor waarschuwing vallen onder 30492 omdat ik sit´s niet
uit de lucht wil halen.
68 dagen bepering strafgevangenis Scheveningen sepot geen aanklacht meer

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
« Ineenstorting van de rechtsstaat gaat door

We worden bestolen, bestolen, bestolen! »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/370/rechters-in-cruciale-fase-vervangen.html (3 of 3) [3/11/2009 12:01:55 AM]

Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Onthoud mij

Inloggen »

●

Registreren

●

Wachtwoord kwijt?

●

Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redir...rtikel/371/we-worden-bestolen-bestolen-bestolen.html [3/11/2009 12:02:00 AM]

Website om juristen in de gaten te houden at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!
StartArchiefContactOver
Registreren
●

« Rechters willen anonimiteit

Klokkenluideronline en het Pentagon »

Klokkenluideronline

gaan

De website waarop iedereen elke

Website om juristen in de gaten te houden

Onderteken voor vervolging Demmink

Gepubliceerd door admin 1 november, 2006 in Advocatuur.

misstand anoniem aan de kaak kan
stellen.

Onderteken petitie voor
vervolging Demmink

PAUL RUYS BEGINT CONSUMENTEN-SITE VOOR JURIDISCHE DIENSTEN

Klokkenluidermenu

Vanaf vandaag is de website courtwatch.nl in de lucht. Op deze site kunnen consumenten hun
ervaringen spuien met advocaten, notarissen en rechters maar ook met dekens en tuchtrechters. De
site is een initiatief van de bekende ‘juridische klokkenluider’ Paul Ruys die naam maakte als
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Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

rekeningnummer is 672997150. te

belangen en een falende tuchtrechtspraak die blunderende advocaten steevast de hand boven het

Op de nieuwe website kunnen ‘gebruikers’ van juristen hun ervaringen kwijt op verschillende criteria

Stichting
Sympathisanten van deze site en van
klokkenluiders in het algemeen
kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

Amsterdam.

*De rechterlijke macht is in ons land een kaste geworden die elk contact met de samenleving heeft

Gerelateerde Berichten

verloren. Het dienen van de eigen belangen prevaleert boven het dienen van het recht. Zo worden

Westenberg) steevast de hand boven het hoofd gehouden. Als het gaat om alledaagse bread and
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Belangenverstrengelingen bij Het Parool

butter-zaken, vindt er zeker nog wel goede rechtspraak plaats in Nederland, maar zodra er ‘hogere
belangen’ (zoals de reputatie van een VIP) op het spel staan blijkt de rechtterlijke macht zeer

De affaire-Demmink: het
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Vanuit Vientiane, Laos over Nederland

dubbelbelangen en belangenverstrengelingen niet aangepakt en wordt falende rechters (zoals Hans
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de kantoren. De belangen van de client zijn volstrekt uit beeld geraakt en clienten worden zonder

overheid

talmen bij het grofvuil gezet als een andere, beter betalende client zich aandient of als kantoor niet
●

met client wil worden geassocieerd. In high profile-zaken waar politieke belangen spelen zoals bij

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Edwin de Roy van Zuydewijn of Fred Spijkers worden advocaten geintimideerd om hun client te laten
vallen. Daar komt nog bij dat grote, dure en machtige kantoren het recht en de feiten naar hun hand
kunnen zetten omdat ze verregaand zijn geinfiltreerd in rechtbaken via rechter-plaatsvervangers en
in organen van wet- en regelgeving. Hiermee is de primaire functie van het recht, het beschermen
van de maatschappelijk zwakkere tegen willekeur door de maatschappelijk sterkere, verloren gegaan.
Het recht is thans een intimidatie-middel in handen van de machtigen om de zwakkere onder de
knoet te houden.
*Notarissen zijn verregaand in de greep gekomen van de onderwereld. Zonder enige gene of controle
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passeren ze akten van criminelen om geld wit te wassen via onroerend goed of om schimmige
venootschappen op te richten waar hun criminele vermogens in moeten worden ondergebracht. Zelfs
binnen de eigen beroepsgroep wordt de noodklok geluid over de ineenstorting van normen en

●

10 momenteel online

●

107 gezamenlijk maximum

●

1165301 totaal aantal bezoekers

waarden en de teloorgang van een complete beroepsgroep.
Dit was een globaal en summier overzichtje van de voornaamste misstanden in juridisch Nederland.
Op de website van Paul Ruys kunnen Nederlanders die aan den lijve hebben ondervonden hoe het
juridische systeem werkt hun opmerkingen vanaf nu kwijt.
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1.

Anoniem

2 Nov 2006 om 11:15
Hopelijk is Paul Ruys geen criticaster maar een criticus van tal van misstanden.
Het is zowat het tegenovergestelde.

2.

Anoniem

2 Nov 2006 om 11:52
Paul Ruijs staat bekend als Zwart Schaap uit de VARA serie.
Paul Ruijs heeft een uitstekende reputatie vanwege zijn kritische, onafhankelijk houding mbt de rechtspraak. En
bijgevolg is Ruijs niet zo geliefd bij rechters (en aantal bekende advocaten).
Ik zou graag Ruijs zien als Ombudsman of topman van Raad voor Rechtspraak. Nu is het een circuit
van amices: “If you scratch my back, then I shall scratch yours…”.
Die kongsi van rechters en grote advocatenkantoren (en clienten als vakbonden, grote bedrijven, ANWB,
Consumentenbond) moet worden gebroken. Graag een objectieve rechtspraak.

3.

Anoniem

5 Nov 2006 om 07:46
Geachte Heer Ruys,
Als ervaringsdeskundige terrein tuchtrechtspraak advocatuur bied ik u mijn diensten aan.
Medio negentiger jaren begint mijn strijd tegen de advocatuur arrondissement Arnhem o.l.v. Deken/
tuchtrechter W.M. Poelmann. Ik heb in mijn gevecht vele beklaagde advocaten “mogen” ontmoeten. Ieder’s rol
in de scala van ernstige tot zeer ernstige misstanden binnen de tuchtrechtspraak krijgt in mijn boek “B.-affaire
en de rol van de orde van advocaten arrondissement Arnhem o.l.v. Deken/tuchtrechter W.M. Poelmann” de
plaats die het verdient.
Mijn strijd (14 jaren) voert mij langs de raad van toezicht, de verschillende raden van discipline en het Hof van
Discipline.
Mijn ervaring leert mij dat hoe hoger de advocaten in de rangorde iedere vorm van Rechtvaardigheid ontbreekt.
Gerechtigheid voor de Rechtzoekende is compleet afwezig.
Illustratief is W.M. Poelmann (kantoor Poelmann van den Broek te Nijmegen).
Deken/tuchtrechter Poelmann heeft zich in de “B.-affaire …….” aan geen enkele gedragsregel gehouden.
Poelmann maakt zich schuldig aan tuchtrechtelijke en strafrechtelijke vergrijpen. W.M. Poelmann maakt zich
schuldig aan diverse onrechtmatige daden jegens mij.
Toch is en blijft hij tuchtrechter in de raad van discipline Arnhem.
Binnen de tuchtrechtspraak heerst een “ons-kent-ons” sfeertje. Advocaten van grote resp. grotere kantoren
hoeven zich niet te houden aan welke gedragsregel dan ook. Zij/hij weet van mijn vakzusters en -broeders in
de raad van toezicht, de raden van discipline en het Hof van Discipline heb ik- beklaagde advocaat resp.
advocate - niets te vrezen.
Bijgevolg houdt zij/hij zich niet resp. hoeft zich niet te houden aan de advocatengedragsregels. Zij/hij heeft een
“vrijbrief”. Zij/hij staat zelfs boven het Strafrecht.
“Vandaag sta ik, beklaagde advocaat, voor de Raad van Toezicht, de Raad van Discipline en het Hof van
Discipline. Morgen Gij vakbroeder en-zuster die nu over mij oordeelt. Ik - beklaagde - oordeel dan over jou”.
Centrale gedachte en handelwijze binnen de tuchtrechtspraak: “We moeten elkaar wel matsen”.
Vertrouwensnorm, gedragsregels en het Strafrecht binnen de advocatuur zijn voor die Hoeders van het Recht
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slechts inhoudloze lettertjes.
Lettertjes verworden tot zinloze woorden in het wetboek van strafrecht neergelegd in “prachtige”
delictsomschrijvingen.
In afwachting van uw reactie,
vriendelijke groeten,
mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie

4.

Anoniem

11 Nov 2006 om 01:13
beste paul, ik heb o.m. de zaken De Werd, Burhoven Jaspers, Spijkers, Oltmans en anderen bestudeerd. Ik ben
tot de conclusie gekomen, dat die eenmantegendestaat-zaken worden gekenmerkt door het volgende.
1. Slachtoffers staan alleen. 2. Verliezen zich in emotie. 3. Hebben te weinig kennis. 4. Hebben geen invloed. 5.
Worden uitgelokt tot agressie. 6. Behoeven psychologische steun en bijstand 7. Een hoge schadeclaim tegen de
staat. 8. Een tekort aan politiek en juridisch strategisch inzicht. Mijn idee, ik weet niet of dat nieuw is, is te
komen tot de oprichting van een stichting ter bevordering van de wetenschap en nakoming van het recht en
ambtsmisdrijven daartegen. Aan die stichting kunnen slachtoffers van misdrijven hun belang cederen totdat de
zaak is afgedaan. Onder die stichting hangt een waarheidscommissie, bestaande uit vrijwilligers en zonodig
betaalde krachten. De commissie doet al het werk, uiteraard in samenwerking en overleg met het slachtoffer.
De comm. organiseert vergadering, juridische strategie, bewaakt en beveiligd rechtsgang, mobiliseert politiek,
politie, justitie, media, burgers en niet-foute advocatuur. Door donaties, schenkingen, subsidies [wellicht],
alsmede opbrengsten uit provisies van megaclaims is zelfs zendtijd realiseerbaar. Wil je echt een vuist maken
tegen het misbruik van macht en procesmonopolie dient het werk van eenmantegendestaat het werk te worden
van tigmantegendestaat. Een platform, een collectief in de vorm van een permantaire waarheidscommissie die
de misstanden aanpakt. Wat vindt u van zo’n plan. Op individuele basis valt niets te bereiken. Op grond van uw
kennis en ervaring denk ik dat u heel belangrijk werk kan doen. Mijn steun heeft u.
Gaarne reactie, Johan de W.

5.

Anoniem

12 Nov 2006 om 07:15
Alleen tegen
Geachte Heer Johan de W.,
Ondergetekende vecht al veertien jaren tegen de Advocatuur Nederland.
In de beginjaren beperkt mijn strijd zich (nog) tot de advocatuur arrondissement Arnhem o.l.v. Deken/
tuchtrechter raad van discipline mr W.M. Poelmann.
Ook krijg ik te maken met Poelmann’s opvolgende Dekens van Wersch, de Feijter, Keijser. Zij zijn voorzitter
van de raad van toezicht arrondissemment Arnhem.
Mr Marie-Louise Hoppenbrouwers, adj.secr. raad van toezicht, speelt een zeer dubieuze rol.
Ik heb Marie nog nooit op een waarheid kunnen betrappen.
Zij is de verpersoonlijking van de leugen.
Arme vrouw.
In de loop der jaren krijg ik eveneens te maken met Dekens van andere arrondissementen.
De Landelijk Deken mr Huydecooper “mocht” ik ontmoeten.
Mr Huydecooper nodigt mij uit voor een etentje in Den Haag. De positie van Deken/tuchtrechter W.M. Poelmann
binnen de Algeme Raad is onderwerp van onze tafeldiscussie.
W.M. Poelmann heeft in voornoemde Raad de portefeuille Advocatengedragsregels. Winfried heeft zich in de “B.
affaire… nimmer gehouden aan welke gedragsregel dan ook.
Toch is Winfried M. Poelmann tuchtrechter raad van discipline Arnhem.
W.M. Poelmann heeft de Algemene Raad verlaten. De Nederlandse Orde van Advocaten verkoopt zijn vertrek
met de woorden: “Poelmann heeft zijn portefeuille beschikbaar gesteld. Poelmann heeft zich niet herkiesbaar
gesteld”.
Simpel gezegd: W.M. Poelmann is de Algemene Raad uitgeknikkerd.
Inmiddels heb ik de huidige Landelijk Deken mijn flyer “B.-affaire en de rol van de advocatuur arrondissement
Arnhem o.l.v. Deken/tuchtrechter W.M. Poelmann”
toegezonden.
Alle Dekens hullen zich in stilzwijgen. ……
Geen advocaat wil mijn belangen wil behartigen.
Juridisch gesproken verkeer ik in een isolement.
Ik strijd verder.
Ik kom in contact met de Stichting Advocadur te Wehl (Achterhoek). De Stichting is mij tot werkelijke steun.
Voornoemde stichting behartigt de belangen van slachtoffers van het juridisch bedrijf Nederland. Talloze
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slachtoffers van m.n. de Advocatuur vinden daar Steun.
Advocatuur Nederland is niet blij met deze Stichting. Een Stichting die met grote passie opkomt voor de
slachtoffers van advocaten “Hoeders van het Recht”.
De Stichting legt de “rottigheid advocatuur” pijnlijk bloot.
Mijn intern gevecht is voorbij.
Ik zoek de publiciteit.
Het publieke belang eist openbaarmaking.
Deken/tuchtrechter W.M. Poelmann probeert de “B.-affaire …” uit de publiciteit te houden.
Het kant en klare artikel: “W.M. Poelmann hielp mij bewust naar de knoppen” weet W.M. Poelmann tegen te
houden. Poelmann dreigt met een kort geding tegen de Gelderlander Nijmegen.
W.M. Poelmann dreigt met economische sanctie’s tegen de krant.
De Gelderlander bezwijkt.
De krant kiest voor de euro.
Journalist G. schrijft mij: “Als iemand zo blaft ……. dan moet er wel degelijk iets,
zo niet heel veel aan de hand zijn”.
Ik neem de fakkel over.
Vindplaats openbaarheid “B.-affaire….”
. Boek “B-affaire en de rol van de advocatuur arrondissement Arnhem o.l.v. Deken/tuchtrechter W.M. Poelmann”
. Flyer (gelijke titel);
. Boek “Zijn naam is Winfried M. Poelmann, Deken/tuchtrechter arrondissement Arnhem (in bewerking)
mr hjam peters/alias mrraape/mr raapie

6.

Anoniem

12 Nov 2006 om 16:38
MIjn ervaring is ondanks klokkenluiders ik nog geen een barmhartige sameritaan ben tegen gekomen ,ook de
heer Ruys viel hier onder. De vraag is dan of deze geen dubbel spel speelt,als duidelijk is dat ik met strafbare
feiten aankom bij hem,hij het opeens te druk heeft.Dus kan hij er iets aan doen ,doet hij het niet

7.

Anoniem

13 Nov 2006 om 02:58
Geachte anoniem, uw reactie van 12-11 16.38 begrijp ik. Ik ken de heer Ruys niet. Daarom schrijf ik, dat u
gelijk zou kunnen hebben, met andere woorden,dat Ruys niet voor u wil werken, omdat hij voor de tegenpartij
werkt, zou kunnen.
Wij moeten daar niet vanuit gaan. Wij moeten begrijpen, dat een ieder die bezig is met de problemen, die wij
lezen op sites als deze, daaronder enorm lijdt. Soms vergissingen maakt, het heel druk heeft, indertijd geen tijd
heeft, geen leven leeft, soms van zaken zoals de uwe knetter wordt. Kalmte, eenheid organiseren, fatsoen en
geduld bewaren, waakzaamheid en werkzaamheid aanhouden. Ik ben bezig te kijken hoe we tot een soort
waarheidscommissie kunnen komen, die alle zaken zoals de uwe behandelt. Een organisatie, die boven alle
klachtorganen komt te staan en slachtoffers steunt. Kortom geen verdeeldheid maar eenheid. Niet op elkaar
schelden maar elkaar helpen en begrijpen. De burgers worden tegen elkaar uitgespeeld en opgezet. Doorzie dat
aub en vergeef elkaar, dat in de strijd tegen de wantoestanden soms, en m.i. soms veel fouten worden
gemaakt. Denkt u aub mee over samenwerking en vereniging. Met vriendelijke groet, Johan de W.

8.

Anoniem

13 Nov 2006 om 14:55
Beste johan de W.,naar aanleiding van 12/11/2002. Helaas moet ik anoniem blijven,wat ik niet leuk vind,want
ik sta voor iets. Tevens weet ik ook als geen betere dat de overheid klokkenluiders isoleert,negeert en uitspeelt.
Natuurlijk moeten we blij zijn met figuren als de heer Ruys,maar heel veel mensen in nederland spelen een
dubbel spel ,of zijn mollen.Ik denk dan bijv aan van Raay, en Hogendijk bij de Lpf,die moesten gewoon de partij
stuk maken,want ik zou geen positieve daad van de heren kenen tav. de partij.Ik heb de heer van buitenen
eens gesproken,blijft een boekhouder zonder een echt politiek gevoel.Maar hij blijft goed werk verrichten en
klokkenluiders moeten wel allen opereren,want anderen hebben altijd betere ideeen,terwijl de klokkenluider
alleen de beste motivatie en kennis heeft.Zo hebben we veel figuren die tegen de mr´s strijden,iedereen hoort
het op de tv, maar er gegeurt niets.Dus kijk naar mijn daden,maar let nooit op hun woorden,zeker politici niet.
Ik ben het met u eens dat er meer samengewerkt zou moeten worden,maar dat werkt niet,dus moet een ieder
dit alleen doen. Maar ik blijf het vreemd vinden dat als ik bepaalde mensen aanschrijf,ik nooit iets meer hoor,en
dat is al een bewijs. Als die mensen dan een rechtsingang hebben,bij een aantoonbare rechtsdwaling,dan zijn
ze niet te vertrouwen. Laat ik het zo zeggen,een jodeman zou zeggen kan ik bij hem onderduiken,nee dus.

9.

Anoniem

14 Nov 2006 om 03:47
Beste anonieme schrijver van 13-11-06 14.55 uur.
Ten eerste dit, als iedereen onder anoniem schrijft, is het moeilijker verbanden te leggen en reactie’s te
doorzien. Mijn verzoek is derhalve, dat iedereen een schuilnaam gebruikt met daarachter eventueel zijn
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woonplaats. Dus bijv. Piet K. Goes. Vervolgens denk ik -zo te lezen- dat u groot onrecht is aangedaan. Ik denk
echter, dat als u mensen aanschrijft zoals u dat denkelijk heeft gedaan, die mensen -Ruys in uw geval- niet
snel iets voor u kunnen doen. De kwestie niet doorzien en dan maar laten liggen. Wat voor u een abc is
begrijpen anderen niet of moeilijk. Wij hebben allemaal hetzelfde probleem. We zitten vol vergif en emotie.
Verliezen ons in gescheld, beschuldiging en foute taal. Probeer uw zaak op 1 pagina te duiden en detailleer op
bijlagen. Gebruik korte zinnen. Laat uw concept-brieven dagen of weken liggen en verbeter daarna. Prompt
reageren leidt immer tot domme reacties. U kunt altijd publiceren met fictieve namen. Bijvoorbeeld zo; ik
verdenk de rechter Peter N. te Arnhem van corruptie op grond van … Op die manier kunt u op internet burgers
en mensen die u willen helpen interesseren voor uw zaak. Als dat lukt en u sterker komt te staan, dan echt
aanvallen. Kijk en immiteer wat de rechters zelf willen doen. Zogenaamd uit angst voor terreuristische
aanslagen of dat soort onzin willen zij ook anoniem blijven en niet meer met naam in de krant. Gaan zij
vermomd met zonnebril (Westenberg) naar de rechtbank. De angst zit er goed in bij de “heren”, omdat zij een
kwaad geweten hebben. Maar al te graag zien de heren, dat wij gecriminaliseerd kunnen worden. Als wij netjes
blijven en geduldig blijven schrijven komt het goed. Laten we hopen. Johan de W. zh

10.

Anoniem

2 Dec 2006 om 02:20
Inderdaad zou ik ook graag Ruijs zien als Ombudsman of topman van Raad voor Rechtspraak. maar het zou ook
niet verkeerd zijn als Ruis de plaats van Jan de Wit S.P in zou nemen.

11.

Anoniem

21 Dec 2006 om 13:29
Onderstaand artikel is opgenomen in het boek “Recht op tuchtrecht”, dat werd uitgebracht n.a.v het 50-jarige
bestaan van het Hof van Discipline. Tot dusverre is de in dat artikel verwoorde zeer ernstige kritiek op het
tuchtrecht van advocaten door geen hoeder van ons Recht tegenegesproken.
Ik stel dat artikel graag ter beschikking van de web-site van Paul Ruys. De kennis die ik in15 lange jaren heb
opgedaan over heel ons recht heb ik samen met de boeken en artikelen daarover belangeloos ter beschikking
gesteld van van
de juridische wetenschap, de politiek en de journalistiek. Geen wetenschapper, geen politicus en geen journalist
reageerde.
Wees met recht gegroet
Harry Teernstra
Keppelseweg 27
7031 AR Wehl
tel; 0314 - 681196.
(Free-lance journalist met een bijzondere belangstelling voor ons Recht en de verslaggeving daarvan)
==================================
Stof voor het HOF en de RADEN VAN DISCIPLINE
Het tuchtrecht voor advocaten vanuit het perspectief van een recht zoekende klager
Voorwoord
In 1970 raak ik, 24 jaar jong, buiten mijn schuld betrokken bij een verkeersongeluk.
Ik ben bijna een week in coma en heb maandenlang een verlaagd bewustzijn. De diagnose wordt door de
behandelende neuroloog gesteld op contusio cerebri (hersenkneuzing).
Door ernstige fouten van 2 voor de verzekeraar keurende neurologen en een psycholoog worden de postcontusionele klachten niet aan de hersenkneuzing toegeschreven, maar aan mijn “premor- bide (al gevormde)
karakterstructuur”. Door dat onmogelijke, in mijn gevoel misdadige, oordeel, waarvoor de 2 neurologen later
door het medisch tuchtcollege veroordeeld worden, mag ik jarenlang niet zijn wat ik ben: een patiënt met een
ernstig hersenletsel.
Over hoe een hersenbeschadiging voelt en wat de jarenlange ontkenning van mijn klachten in mijn leven
teweeg heeft gebracht schreef ik een boek.
De jarenlange ontkenning van de klachten blijkt voor de ontwikkeling van mijn leven en werk catastrofale
gevolgen te hebben. Daarvoor wil ik erkenning van de neurologen en de psycholoog. Pas in 1991 kom ik daar
aan toe. Daartoe ben ik aangewezen op de diensten van een advocaat. Deze advocaat maakt fout op fout. De 2
advocaten, die ik in al de jaren daarna in moet schakelen, zetten de fouten van hun voorganger niet recht en
voegen daar slechts andere fouten aan toe. Een advocaat wordt dubbel berispt door de tuchtrechter. Klachten
over de andere twee wachten tot nu toe (december 2002) op het oordeel van de tuchtrechter.
Samen veroorzaken mijn advocaten een juridische ramp van de eerste orde, waardoor de kans op de erkenning
die ik nodig had en heb verkeken lijkt.
Woede, onvrede,ontgoocheling en het gevoel dat ik lotgenoten moet hebben, zetten mij aan tot het plaatsen
van een advertentie in een aantal kranten, waarin ik als freelance journalist /auteur van een te schrijven boek
“Boef met Bef” vraag om “opmerkelijke ervaringen met advocaten”. Mijn gevoel blijkt meer dan juist. De
postbode in mijn dorp maakt overuren. Ik word overspoeld met honderden ervaringen van mensen, die vaak
veel ernstiger blijken te zijn dan de mijne en ik kom in contact met vele slachtoffers van advocaten. Uit die
contacten komen de landelijke, ideële stichting Advocadur en de uitgeverij Jurilet voort.
Door het lot (een verkeersongeluk en alle gevolgen daarvan) vind ik - zoals zovele verkeersslachtoffers - geen
vast werk.Wel beschik ik wel over veel tijd en een ongebroken ambitie.Die investeer ik in de stichting
Advocadur en Jurilet. Ik kom om in bitter noodzakelijk en vaak zinvol werk, waarin ik een bestemming vind.
Jaren volg ik het doen en nalaten van advocaten kritisch en bericht daarover in kranten en tijdschriften. Ik kijk
het Recht en het tuchtrecht recht in de ogen, 10 jaar lang. In het boek “Recht in de ogen gekeken” doe ik daar
uitgebreid verslag van.
Het Presidium van het Hof van Discipline heeft mij n.a.v. haar 50-jarig bestaan gevraagd een bijdrage te
schrijven voor een boek over het tuchtrecht voor advocaten. Die geboden mogelijkheid om te midden van
louter juristen de feiten m.b.t het tuchtrecht vanuit het perspectief van een leek/klager/ervaringsdeskundige te
laten spreken grijp ik met beide handen aan. Het is mijn overtuiging dat het de hoogste tijd is dat óók klagers
aan het woord komen.
Het recht en dus ook het tuchtrecht is immers niet alleen van juristen, maar van ons allemaal.
Inleiding
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Advocaten hebben de taak en de verantwoordelijkheid om de rechter te informeren, te bemiddelen tussen
strijdende partijen, op te komen voor individuele en algemene belangen, kortom diensten te verrichten die van
groot maatschappelijk belang zijn.
Uit dat belang volgt dat de kwaliteit van die diensten goed en gegarandeerd dient te zijn.
Het waarborgen van die kwaliteit is immers in het belang van de cliënt en de advocatuur. Dat had de politiek, c.
q. de wetgever, 50 jaar geleden voor ogen bij de totstandkoming van de advocatenwet, die de gang van zaken
bij het tuchtrecht voor advocaten in theorie regelt.
Mijn bijdrage gaat over * klagers en klachten, over * de grootste klacht:rechtsongelijkheid, over * de wensen
van de klager, kortom over de * praktijk van het tuchtrecht nu, 50 jaar later.
Tenslotte trek ik * conclusies en doe ik een aantal * voorstellen.
* Klagers en Klachten
Advocaten zijn ook maar mensen. Ook zij maken fouten. Advocaten blijken vaak onvoldoende tijd te hebben en
niet ontvankelijk te zijn voor de rechtsvraag van hun cliënt. Ze verzuimen vitale gegevens ter kennis van de
rechter te brengen, brengen verkeerde gegevens in het geding, vergeten een zitting, vertragen zaken nodeloos,
zetten belangrijke rechtsmiddelen zoals een getuigen/deskundigenverhoor niet in, declareren excessief,
diskwalificeren hun cliënt in het openbaar. Aan vele klachten ligt een vaak aangrijpend verhaal vol met onrecht,
verdriet, woede, schade, machteloosheid en vooral geschonden vertrouwen ten grondslag. Er zijn talloze
verhalen over juridische rampen.
Bijvoorbeeld van de man/vader, die door het broddelwerk van zijn advocaat bij de rechter, ondanks het
duidelijke rapport van de Raad voor Kinderbescherming (ondubbelzinnige toewijzing van de kinderen aan de
vader) zijn twee kinderen aan zijn ex-vrouw en haar vriend kwijtraakt. Of van de ten onrechte van ontucht met
kinderen beschuldigde man/vader, wiens advocaat bij gebrek aan tijd en inzet, zeer ontlastende feiten niet
ontdekt, waaronder het feit dat de hoofdaangeefster al jaren in behandeling is bij het RIAGG wegens
pathologisch liegen. Of van de vrouw, die na 8 jaar procederen moet ervaren dat haar advocaat vergeten is op
tijd in cassatie te komen. Of van de dierenarts die bij de overdracht van zijn praktijk slachtoffer wordt van een
aperte fout van zijn advocaat. Of van de cliënten van de advocaten, van wie de strafrechtadvocaat mr. Bovens
tot nu toe onweersproken in de Volkskrant van 10 september 2000 bij het verlaten van de advocatenpraktijk
zegt: “Sommige van mijn collegae zien hun cliënt een kwartier voor de zitting, waarop over hun
vrijheidsbeneming geoordeeld moet worden, voor de eerste keer”.
Er blijkt het nodige over advocaten te klagen te zijn. Er is meer dan genoeg stof voor een serie boeken over
juridisch letsel, waar advocaten verantwoordelijkheid voor dragen.
Klagers hebben nood. Sommigen klagen hun nood bij de tuchtrechter.
* De grootste klacht : Rechtsongelijkheid
Medici, loodgieters, rechters, bakkers, ambtenaren zijn ook maar mensen, die fouten maken. Alle mensen
maken in hun werk fouten en soms slachtoffers.
Een slachtoffer van bijvoorbeeld een medische fout vindt moeiteloos een advocaat, die vaak gespecialiseerd is
in medische letselschade. Dat slachtoffer vindt alle begrip.Zijn advocaat helpt om de klachten over de fouten
van de dokter te formuleren, treedt voor hem op bij het Medisch Tuchtcollege en brengt zo nodig de fouten en
de gevolgen daarvan in de openbaarheid. Hij vindt baat bij een uitgebreide jurisprudentie over medisch of
ander letsel, die advocaten tot stand hebben gebracht.
Een slachtoffer van een fout van een advocaat vindt zo’n advocaat niet. Hij vindt geen begrip voor zijn letsel,
geen jurisprudentie, geen slachtofferhulp, niets.Zijn geschonden belang wordt niet gediend. Dat is de grootste
klacht van alle klagers. Die klacht bereikt de tuchtrechter niet.
* Wensen van de klager
Serieuze slachtoffers van advocaten zijn teleurgesteld en woedend.Ze liggen wakker van de onvrede. Daarom
willen ze dat het geschonden vertrouwen wordt hersteld. Ze wensen zich een advocaat die hun zaak voortzet.
Daarom willen ze praten, lucht geven aan hun klachten. Ze willen duidelijkheid en zo snel mogelijk weten waar
ze aan toe zijn. Ze willen graag een compromis sluiten. Ze willen dat hun klachten goed, eerlijk en objectief
worden onderzocht en dat er - zo nodig - getuigen en deskundigen gehoord worden.
Net als andere slachtoffers willen ze erkenning voor de gevolgen van de fouten en een vergoeding van de
aangerichte schade. Ze willen dat zij en hun klachten welkom zijn. Dat zijn de wensen van de klager van het
begin tot het eind van de lange weg die tuchtrecht heet. Die weg begint bij de Deken/Raad van Toezicht.
* Praktijk van het tuchtrecht : Deken / Raad van Toezicht(RvT)
Van geval tot geval blijkt dat de klagers die wel op de hoogte zijn van het tuchtrecht en zich tot de deken
wenden, niet worden uitgenodigd voor een gesprek.
Een verhelderende, informatieve confrontatie tussen advocaat en klager ten overstaan van de Deken/RvT blijft
uit. De meeste klagers kunnen veel beter mondeling dan schriftelijk uit de doeken doen wat hen op hun hart
ligt, maar dat is niet gebruikelijk. Ze moeten hun klachten schriftelijk uiteenzetten, motiveren, voorzien van
producties, kortom zich met werk bezighouden, waarvoor zij i.t.t. advocaten niet zijn opgeleid en dat ze
doorgaans niet beheersen. Hulp van een advocaat bij een klacht tegen zijn confrater blijkt zo goed als niet te
vinden.Conform de advocatenwet (art. 46c, lid 1) dient de deken een klager die dat niet kan te helpen bij het
formuleren van zijn klachten.Dat blijkt niet tot nauwelijks te gebeuren.
Aan de voornoemde rechtsongelijkheid, dat slachtoffers van advocaten geen raadsman vinden wordt daarom
een andere rechtsongelijkheid toegevoegd.
Het is de taak van de Deken of een lid van de RvT om klachten te onderzoeken en daartoe getuigen en
deskundigen te horen (art. 46c, lid 2 en 3). De deken dient ook te trachten “klachten in der minne te
schikken” (art 46d, lid 1) en als dat niet mogelijk blijkt “brengt hij de klacht ter kennis van de Raad van
Discipline” (art. 46d, lid 3). Op papier klinken de regels van de advocatenwet/tuchtrecht en ook de
gedragsregels voor advocaten prachtig. In de praktijk blijkt van geval tot geval dat dekens en leden van de RvT
zich er veelvuldig niet aan houden.
Dat geldt ook voor de Wet Tarieven Burgerlijke Zaken (WTBZ) een wet uit 1843, met een taalgebruik dat bij
lang vervlogen tijden hoort. Toch is die wet richtsnoer voor de gang van zaken bij geschillen tussen advocaten
en cliënten over de rekening. Misbruik van de WTBZ en misleiding van de klagers leiden er toe dat advocaten
via een begroting door de Raad van Toezicht ( louter advocaten) van de president van hun rechtbank een
zogenoemde executoriale titel krijgen, waarmee ze hun rekening zo nodig via de deurwaarder kunnen
invorderen. Daardoor en ook door minachting van bestaande jurisprudentie (Bijvoorbeeld Hof Den Haag, 5
november ’96, rolnr. 95 H-729 en 5 juni ’97, rolnr. 95-1997) komen veel klachten, die betrekking hebben op de
kwaliteit van het werk van de advocaat niet ter kennis van de Raad- en het Hof van Discipline.
In zijn boek “De achterkant van het Recht” schrijft Prof. mr. J. Leyten in het hoofdstuk met de voor vele
klagers, zoals ik, opmerkelijke titel “Procederen hoeft niet duur te zijn” terecht :
“In de tijd dat ik advocaat was, heb ik collega’s, confrères heet dat in vaktaal , meermalen horen zeggen dat de
wet van 1853, de WTBZ, niet afgeschaft moest worden, want dat juist haar onzinnigheid de grootste vrijheid
waarborgde, terwijl een nieuwe wet met de pretentie aangepast te zijn aan hedendaagse normen, ongetwijfeld
die vrijheid zou beknotten. En dan maar praten over eerbied voor de wet.”
Het onderzoek van de klachten door de Dekens/Raden van Toezicht blijkt geruime tijd in beslag te nemen en
kan jaren duren. Sommige klachten overleven 2 of meer Dekens en de RvT. Er blijken zelfs klachten te zijn die
het kantoor van de Deken/RvT nimmer verlaten.
* Praktijk van het tuchtrecht : De Raad van Discipline
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Klachten, die wel voor een oordeel van de Raad van Discipline in aanmerking komen blijken in vele gevallen
niet goed onderzocht te zijn. Klagers dringen daarom aan op nader onderzoek en het horen van getuigen en
deskundigen.Dat blijkt echter in de ons/mij bekende gevallen niet te gebeuren, ook al voorziet de advocatenwet
duidelijk in die mogelijkheid (art. 59, lid 4). De wachttijd voor de mondelinge behandeling van de klacht door de
Raad kan oplopen tot een jaar of langer. Maar eens komt de langverbeide dag waarop de klager aan 1 rechter
en 4 advocaten mag vertellen wat hij op zijn hart heeft. Dat moet dan wel in het half uur gebeuren, dat Raden
van Discipline plegen uit te trekken voor het pleidooi van de klager, het verweer van de aangeklaagde advocaat
en de vragen van de voorzitter en de leden/advocaten. In de meeste gevallen blijkt er te weinig tijd om m.b.t
de klachten waarheid en recht te vinden. Na 6 weken of langer wachten volgt de beslissing. Vele beslissingen
blijken niet of nauwelijks met redenen omkleed, ook al wordt dat volgens art. 48, lid 6 van de advocatenwet
vereist.
* Praktijk van het tuchtrecht : Het Hof van Discipline
Tegen de beslissingen van de Raad van Discipline kunnen de advocaat en de klager in beroep komen. Dat
beroep dient eveneens schriftelijk te geschieden. Daarna volgt net als bij de Raad van Discipline een
hoorzitting. Voor die hoorzitting gelden op dit moment ( december 2002) wachttijden van meer dan een jaar.
Het Hof kan “de Deken of een lid van de RvT dat onder-zoek heeft verricht, alsmede de Raad van Discipline die
de beslissing heeft genomen uitnodi-gen om inlichtingen te verschaffen” (art. 57.3 advocatenwet). In de
praktijk gebeurt dat niet.
Als Raden van Discipline de behandeling van klachten “nodeloos vertragen” kunnen klagers conform art. 55 van
de advocatenwet het Hof van Discipline vragen “de behandeling van een klacht aan zich te trekken en in het
hoogste ressort te beslissen.” Alle nodeloos vertraagde klachten ten spijt, zijn er geen klachten te vinden die
dat lot mochten ondergaan.Een griffier van het Hof van Discipline schrijft na een lange correspondentie ten
langen leste op 10 juli’96
“Ik moet u eerlijk bekennen dat ik mij niet kan herinneren dat het Hof ooit op grond van het bepaalde in art. 55
van de advocatenwet een zaak aan zich heeft getrokken om die te behandelen en af te doen. Als ik zeg: dat
kan ik mij niet herinneren, dan heeft dat betrekking op de afgelopen 12 a 13 jaar.”
In de lange periode, waarin de klager op de mondelinge behandeling door het Hof of de Raad van Discipline
wacht, gebeurt er niets. Nooit wordt er schriftelijk om verduidelijking of opheldering gevraagd.
Maar eens komt ook bij het Hof van Discipline de langverwachte dag waarop de klager eindelijk aan 3 rechters
en 2 advocaten mag zeggen wat hij op zijn hart heeft.
Ook bij het Hof blijkt er te weinig tijd, zodat de klachten zelfs in het hoogste ressort van het tuchtrecht slechts
een uiterst marginale mondelinge behandeling ten deel valt.
Na 6 weken of langer wachten volgt de beslissing, bijna altijd een afwijzing, waartegen geen hoger beroep
mogelijk is. De motivatie ervan laat vaak ernstig te wensen over. De jarenlange behandeling van klachten leidt
tot frustrerende beslissingen. Vragen blijven open en de onvrede neemt doorgaans alleen maar toe.
* Conclusies
De conclusie is niet dat er geen goede advocaten zijn en dat het tuchtrecht nimmer goed werkt, wél dat er
slechte advocaten zijn, met wie het tuchtrecht niet goed omgaat.
Zelfs de meest vitale klachten worden gewurgd in een zich stroperig langzaam voortslepende papieren
correspondentie, die klagers lange tijd monddood houdt. In het begin, juist wanneer klagers daar het meest
behoefde aan hebben, wordt er in vrijwel alle gevallen niet naar hen geluisterd. Op het moment dat klagers aan
het woord komen, blijkt de daartoe uitgetrokken tijd te kort te zijn. Klachten blijken niet goed te worden
onderzocht, een gebrek dat een billijk en eerlijk oordeel over de klacht en het sluiten van een compromis
uitsluit.
Onbeantwoorde vragen, onduidelijkheden, verouderde wetgeving, overtreding van bestaande wetten en
gedragsregels, het niet ter harte nemen van bestaande jurisprudentie spelen klagers ernstig parten. Hetzelfde
geldt voor de onmenselijk lange wachttijden. (Ter vergelijking: De Raad voor de Journalistiek kent voor
klachten een gemiddelde wachttijd van 4 maanden en streeft naar een spoedprocedure voor ernstige klachten)
Het tuchtrecht heeft in haar uitspraken de mond vol over “de vrijheid die de advocaat in het belang van zijn
cliënt toekomt, maar verzuimt in het belang van de klager aan te geven waar de grens van die vrijheid behoort
te liggen.Het tuchtrecht zegt marginaal te toetsen,maar geeft de marges niet aan. Het tuchtrecht trekt geen
duidelijke grenzen. Daardoor ontstaat er geen tuchtrechtelijke jurisprudentie, waarmee i.c.de klager of beter
het slachtoffer van de advocaat zijn voordeel zou kunnen doen. Onduidelijk is of en wat slachtoffers van
advocaten/curatoren van het tuchtrecht kunnen verwachten.
Klagers krijgen niet het gevoel dat zij en hun klachten welkom zijn. De betreffende rechters en advocaten
stellen zich niet voor, dragen toga noch bef. Kapstokken, koffie, geduld en ontvankelijkheid ontbreken vaak.In
vele zittingszalen wordt de klager geen vraag gesteld. Het feit dat i.t.t. bijvoorbeeld het Medische Tuchtcollege
louter juristen/ beroepsgenoten over de klachten oordelen draagt niet bij aan de objectiviteit, de onpartijdigheid
en de onafhankelijkheid, die het tuchtrecht zouden moeten sieren. De beslissingen zijn te vaak ‘incestueus’
zuinig, vervat in zeer algemene termen, onvolwaardig gemotiveerd en roepen op zijn minst de schijn van
partijdigheid op.
Zelfs een veroordeling van de advocaat leidt niet tot de erkenning die de klager zoekt, laat staan tot de
vergoeding van de aangerichte schade. Een veroordeling haalt zelden de openbaarheid, treft de advocaat niet
en zeker niet in diens portemonnee. De advocaat kan het zich immers veroorloven het te laten bij het simpel
tegenspreken van de veroordeling en de door hem veroorzaakte schade. Dat gebeurt dan ook in de meeste
gevallen. Gevallen waarin de advocaat ruiterlijk zijn fout erkent en goedmaakt zijn onbekend. Zelf de meest
foute advocaten veroordelen de klager, die schadevergoeding wil tot een uitspraak van de rechter, waarvoor hij
een advocaat nodig heeft. Die kan hij als gezegd niet vinden.
Openbaarheid is in ons recht een basisprincipe dat bijdraagt aan het vertrouwen dat een burger in zijn recht
moet kunnen hebben.Het tuchtrecht verschaft belangstellenden noch journalisten informatie over aard en
inhoud van lopende klachten en de dag/uur waarop deze behandeld worden. Transparantie en openheid zijn
een deugd voor iedere zichzelf respecterende instelling.Voor het tuchtrecht niet! Het tuchtrecht blijkt niet
openbaar te zijn.
Er bestaat geen gedegen, objectief, wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van het tuchtrecht, niet naar
de wensen van de klager, óók niet naar zijn problemen en de oorzaken daarvan. Het enige onderzoek is m.i.
uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht, n.b.op initiatief van en betaald door de Nederlandse Orde van
Advocaten (NOvA). Bij dat onderzoek is de belangrijke onderzoekende en instructieve taak van de deken/RvT
niet betrokken. Toch legt het niet representatieve onderzoek de vinger op de tekortkomingen van het
tuchtrecht.
Uit vele feiten, ook uit die, welke in deze bijdrage niet aan de orde kunnen komen, blijkt dat het tuchtrecht
ernstige, structurele problemen veroorzaakt.
Dat is mijn overtuiging en die van vele geestverwante mensen en stichtingen. Die overtuiging spreekt ook uit te weinige - berichten in de media.
Rechtswetenschappers als Prof. mr. J. M. Barendrecht en mr. T. Spronken geven al dan niet in het openbaar
uitdrukking aan hun zorg om het tuchtrecht. Titels van de bijdrage aan dit boek van advocaten/medeauteurs,
als “Ethiek van het tuchtrecht”, “Tuchtrecht en mediation “, “Gedrags-regels”, “Leemten in de advocatenwet,
etc”, wijzen óók op verontrusting bij de advocatuur.
Het doen en laten van advocaten zeker in zaken die vitale belangen van mensen raken is soms zo ernstig onder
de maat dat het tuchtrecht, maar ook het civiele recht moet optreden. Dat gebeurt niet of in onvoldoende mate.
Structurele oplossingen zijn bitter hard nodig.
Naar mijn overtuiging komen er geen oplossingen vanuit de advocatuur, niet vanuit de rechterlijke macht, niet
uit de rechtswetenschap, noch uit de politiek. Beslotenheid, machtsverstrengeling, angst om de nek uit te
steken, gebrek aan zelfkritiek en kritiek op elkaar, gebrek aan kennis van en gevoel voor de feiten zijn daar
debet aan. De hoeders van ons recht luiden de noodklok niet over het tuchtrecht. De tijden en de klagers zijn
veranderd. Het tuchtrecht niet. Er is maar één conclusie en wel dat het tuchtrecht de kwaliteit van de
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advocatuur niet waarborgt en evenmin zorgt voor het noodzakelijke herstel van het geschon-den vertrouwen in
een advocaat. Van klacht tot klacht spreken de problemen. Er komen geen oplossingen. Daarom doe ik de
volgende voorstellen.
* Voorstellen, die bij kunnen dragen aan de oplossing van de problematiek
1)Een openbare discussie over de taak en de verantwoordelijkheid van advocaten, hun
beroepsvereniging de NOvA, de waarden en de normen van het Tuchtrecht en de in te stellen
klachten- en geschillencommissie voor advocaten.
2) Wetenschappelijk onderzoek en mogelijk een parlementaire enquête over de taak en
verantwoordelijkheid van de advocatuur, de NOvA en het tuchtrecht.
3) Mediation voor slachtoffers van advocaten.
4) Het instellen van een “grievengerecht”, een snelle, alternatieve rechtsgang zoals de politieke Partij
Groen Links voor ogen staat, óók voor slachtoffers van advocaten.
5) Toevoegen van onafhankeliike leden/leken aan de bestaande Dekens/RvT en de Raden- en het Hof
van Discipline, die beroepshalve noch anderszins belang hebben bij het rechtsbedrijf en over tijd
geduld en andere kwaliteiten beschikken,waarmee het tuchtrecht haar voordeel kan doen. .
6) Het garanderen van goede en betaalbare rechtshulp voor ernstige slachtoffers van advocaten, m.n,
in gevallen waarin jurisprudentie van belang is.
7) Wijzigingen in de advocatenwet, de WTBZ en zonodig andere wetten.
De voorstellen zijn er op gericht om er op korte termijn voor te zorgen dat de hierboven geformuleerde wensen
van de klager vervuld worden en dat de behandeling van zijn klachten de vereiste openbaarheid krijgt.
Bij de oplossing van de problemen van de klager/slachtoffer van advocaten en het tuchtrecht dient de politiek
een sleutelrol te spelen. De politiek is immers verantwoordelijk voor de advocatenwet, die in de praktijk niet
blijkt te werken.
De advocatuur bekleedt - als gezegd - een publiek ambt, op grond waarvan haar een aantal privileges zijn
toegekend. Met mij zijn er vele mensen van overtuigd dat de advocatuur voor grote groepen burgers, ambt
noch privileges waarmaakt. Die overtuiging heb ik laten spreken en zal ik laten spreken. Een veelgebruikte
uitspraak van prof. Mr. L. Leijten is “Rechtspraak komt tot bloei door spraak en tegenspraak. Ik wacht dus op
tegenspraak of bijval.

12.

harry van groen

17 Dec 2007 om 10:49
Beste Harry Teernstra
Precies een jaar geleden schreef u: de JURIDISCHE wetenschap,de POLITIEK en de JOURNALISTIEK reageerde
niet op mijn stellingen.
U ziet dat dat bij mij ook niet gebeurd ,zelfs een op recht hebbende op informatie ,belanghebbende ,reageert
niet.Ja die gaat ons zelfs met kerst weer op het verkeerde been zetten.In de niet reagerende een welbehagen?
Ik zal dan maar weer doorgaan waar ik ben gebleven op de klokkenluideronline site.

13.

pietjepuk

6 Mrt 2008 om 05:12
Mijne heren,
Het volgende is erg van belang voor degene die dit leest:
De heer Burhoven Jaspers uit Wassenaar heeft destijds een aanvang gemaakt met het bekende rapport I.R.M.
Integriteit Rechterlijke Macht. (dit rapport bevatte in 1996 ongeveer 1.400 pagina’s. Vervolgens heeft de heer
Burhoven Jaspers een stichting opgezet Stichting WORM Wetenschappelijk Onderzoek Rechterlijke Machtmet als
doel deze stichting te laten functioneren als een soort van uitgeverij (hetzelfde als jurilet). Bij oprichting is de
heer Burhoven Jaspers ingeschreven als voorzitter van deze stichting. Daarnaast waren de heer Paul Ruys (zie
hiervoor en hierboven vermeld) en de heer Rob Van der Vaart ook ingeschreven bij deze stichting als
penningmeester en secretaris. Stichting WORM is de rapporten gaan uitgeven en publiceren, alsmede gaan
verkopen. De heren Ruys en Van der Vaart hebben deze rapporten mede onder eigen naam verkocht en het
daarmee verkregen geld in eigen zak gestoken. De inschrijvingen in de Kamer van Koophandel betreffende deze
stichting zijn te controleren. Vervolgens hebben deze heren Ruys en Van der Vaart, de initiatiefnemer Burhoven
Jaspers uit zijn eigen stichting gegooit nadat hij deze gang van zaken niet alleen niet accepteerde, maar
vervolgens ook wilde aanpakken en de verkregen omzetten in de stichtingskas eiste!
De heer Burhoven Jaspers uit Wassenaar heeft vervolgens keihard gewerkt en het IRM-rapport uitgebreid naar
een dikke 6.000 pagina’s, waar zelfs rechters, officieren van Justitie, etc. met naam en toenaam worden
vermeld alsmede de ongeoorloofde bijbanen die zij hebben. Er wordt op dit moment al een lange tijd gewerkt
om ze alfabetisch op het internet te vermelden. De heer Paul Ruys kan misschien een ander beeld willen
schetsen, doch dit is de gang van zaken, die waarschijnlijk voor een ieder wordt verzwegen. Dit is ook een van
de redenen waarom de heer Burhoven Jaspers met de heren Ruys en Van der Vaart niets meer te maken wenst
te hebben, waar ik hem overigens geen ongelijk in kan en moet geven!!!
Dus geachte lezers, wanneer U van bovenstaande goede notie neemt, zal er waarschijnlijk een geheel ander
beeld naar boven komen, waar U wellicht nog nooit notie van hebt kunnen nemen!!!!!
Ik vertrouw er daarom dan ook op op korte termijn een reactie van de kant van de heer Paul Ruys te mogen
vernemen, waarin hij hierop openbaar het een en ander kan en moet komen uitleggen. En mijnheer Ruys, ik zal
er derhalve dan ook op toezien, dat U Uw excuses naar de heer Burhoven Jaspers zult maken, alsmede dat U
hem financieel genoegdoet. Dus niet alleen schadeloos stellen, maar zeker ook publiekelijk Uw excuses maken
voor al het leed dat U hem hebt bezorgd. Al zeer lange tijd wordt de heer Burhoven-Jaspers nog steeds door
mensen benaderd die U en Van der Vaart met naam en toenaam benoemen, alsmede wat er een ongelofelijke
lulkoekverhalen en valse lariekoek is verkondigt en op de mouwen is gespeld.
Het initiatief mag dan welgoed te noemen zijn, de persoon die er werkelijk schuil gaat achter de heer Paul Ruys,
is er een die op geen enkele manier deugt en hier dan ook op geen enkele manier in past. EN AL ZEKER NIET
OM DEZE WERKZAAMHEDEN TE GAAN UITVOEREN!!!!
Vertrouwend hier elke lezer mee voldoende te hebben geinformeerd, verblijf ik met de meeste hoogachting en
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oprechte waakzaamheid,
de CAM Commissie Anti Misbruik

14.

Aerts

13 Apr 2008 om 16:26
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Rechterlijke Macht is niet onafhankelijk en niet deskundig. R.J. van
der Vaart (voorzitter) heeft niet veel meer geestelijke bagage dan de lagere school:
“Verweerders hebben het artikel gebaseerd op uitlatingen van Lakeman als voorzitter van de Stichting
Onderzoek Bedrijfsinformatie en hebben die uitlatingen voorgelegd aan de stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Rechterlijke Macht. Terecht hebben klagers gesteld dat verweerders niet aannemelijk hebben
gemaakt dat die bronnen zodanig onafhankelijk en ter zake deskundig zijn, dat zij daarop zonder meer mochten
afgaan. Derhalve moet worden geconcludeerd dat het artikel van 5 juni 2002 niet is gebaseerd op deugdelijk
onderzoek.”
Uitspraak RvdJ 2003-02-11. mr. W. Aerts en mr. H. Oosterdijk tegen A. Groot en de hoofdredacteur van het
Algemeen Dagblad
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gehandeld tegenover de heer Spijkers door hem te misleiden en onheus te bejegenen’.

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Deloitte (afdeling Enterprise Risk Services) werd ingehuurd door Defensie na het sluiten van de
overeenkomst in 2002 om te onderzoeken welke voor Spijkers schadelijke stukken in het dossier voor

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

overheid
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daarom ‘corrupt’. Reeds in de offerte wordt nadrukkelijk gezinspeeld op de uiteindelijke uitkomst:

op te slaan in het Rijksarchief’. Deloitte bracht het ministerie bijna 550.000 Euro in rekening.
Inmiddels heeft Spijkers twee advocaten ingezet tegen Deloitte omdat Deloitte het onderzoek niet
heeft uitgevoerd conform de overeenkomst uit 2002, maar conform de wensen van Defensie. Een
jurist van Deloitte schreef Spijkers in een reactie: ‘Deloitte heeft slechts een opdrachtgever en dat is
het Ministerie van Defensie’. Nationale Ombudsman A. Brenninkmeijer is inmiddels bezig met een
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onderzoek naar het onderzoek van Deloitte.
Voor meer achtergrondinformatie: zie de site van Alexander Nijeboer en de site argos online.
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1.

Anoniem

Heel af en toe heb je mensen als journalist Willem Oltmans, die jaren tegen de Staat procederen om aan te
tonen, dat de Staat der Nederlanden toch niet zo hecht aan “normen en waarden”. Het duurde vele jaren
voordat Oltmans eindelijk gelijk kreeg.
Die vervelende ambtenaren hadden natuurlijk gehoopt, dat zij die procedures zo lang konden rekken, zodat
Oltmans dat niet zou overleven
De affaire Spijkers is ook zo’n affaire. Die man is jarenlang het leven zuur gemaakt.
Normen en waarden, ja ja, maar dan toch niet bij de overheid…..

Anoniem

22 Mrt 2007 om 09:45
Ik heb een rapport ontvangen van Hu;lsman & Roestenburg te Loenen aan de vecht.
Daar staat onder anderen in:
Wij hebben echter geen onderzoek ingesteld naar de getrouwheid van de jaarrekening als geheel ,hetgeen
mede zou hebben omvat een controle van de vollegdigheid van de verantwoorde resultaten. Onze
verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de jaarrekening gaat dan ook niet verder dan uit de
door ons verrichte werkzaamheden.
Dit is een jaarrekening ,die opgemaakt wordt zonder dat er al officieële erfgenamen zijn ,zo is bewijs van
erfrecht niet ondertekend door mij.
Tevens heb ik een klacht ingediend daar voor bij de broederschap van notarissen. Die stellen eerst moet OM
daar in beslissen.De politie van Breukelen weigert een procesverbaal op te maken tegen ook de boekhouder. De
boekhouder is nergens bij aangesloten.
Notaris vraagt snel eervol ontslag aan ,ik protesteer om constitutionele redenen,bij HM de koningin.
De heer Zalm neemt zijn politieke verantwoording niet,en pleegt obstructie ,want ik vraag een onderzoek naar
FIOD (die ook weigeren te onderzoeken )
Voor eer en goede naam van mij ,maar ook de rest ,wat moet ik nog doen ?
Zo gemakkelijk komt zo ,n boekhouder toch niet weg.
Er is door de rechter recht gemaakt hierin terwijl er dus nog geen erfgenamen,officieel ,zijn.
Ik vraag de rechter in kortgeding (terwijl ik geen advocaat kan laten stellen, maar die wel nodig heb ,in
kortgeding of hoger beroep,)het bewijs van erfrecht als valsheid in geschriften te laten verklaren . Dat weigert
zij . Ik wordt veroordeeld,en gegijzeld ,terwijl zij weet dat ik geen advocaat kan krijgen ,terwijl zij wel heel vals
stelt ,dat ik in hoger beroep nog kan gaan.
Harry van Groen

3.

Anoniem

24 Mrt 2007 om 11:22
L.Bakker-Splinter wordt gewraakt,lees ik in de krant .Een montfoorter,die stukjes op deze site heeft gezet,
pleegt smaad.Buiten dat het ,wettelijk verplicht,niet opnemen van een verzochte procesverbaal opneming ,ook
SMAAD is_immers anderen kunnen nu zonder enige rem miij smadelijk behandelen,en dat doen zij dan ook,wil
ik mede als getuige in deze zaak worden opgeroepen.De montfoorter kan contact met mij opnemen.
Waar is toch die Wiarda gebleven ? Oh ja verstopt bij Europol.
Harry van Groen

4.

Anoniem

24 Mrt 2007 om 11:25
Ik weet het ,bij college van P.G.´s heb ik ook gevraagd om te getuigen tegen AHOLD ,nooit meer wat van
gehoord.
Harry van Groen
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door Pamela Hemelrijk
Getuigen lijden vaak aan geheugenverlies, zoals bekend (vooral als ze boter op hun hoofd hebben),
maar dat gold vrijdag nou eens niet voor de advocate Marianne Dumont (45). Het is al ruim tien jaar

Recente Berichten
●

geleden, maar ze herinnert zich nog als de dag van gisteren dat ze in 1996 een ziedende en tierende
●

judge Westenberg aan de lijn kreeg. (Kort tevoren had zij een wrakingsverzoek tegen de judge

RSS

Maurice Lippens revisited: een gebroken man
Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’

●

Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

geheid, dat heeft de ervaring nu wel geleerd. Daarom wil ik ook geen Haagse advocaat meer; die

●

Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

durven de Haagse rechtbank niet te wraken”.)

●

Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

Westenberg blafte de advocate over de telefoon toe dat hij een klacht tegen haar in zou dienen als ze

ingediend, omdat haar cliënt daarop stond: “Als Westenberg op mijn zaak wordt gezet, dan verlies ik

●

Registreren

●

Inloggen

●

Berichten RSS

●

Reacties RSS

Stichting
Sympathisanten van deze site en van

●

OM behandelt Demmink-aangifte niet

het wrakingsverzoek niet introk, en voegde eraan toe “dat wij het u als advocaat heel moeilijk

●

JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink

kunnen maken als u voet bij stuk houdt”.

●

Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●

Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

Stichting Klokkenluideronline. Het

●

Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

rekeningnummer is 672997150. te

“Ik stond paf”, verklaarde mr. Dumont vrijdag voor de rechter-commissaris in Rotterdam. “Ook de
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wegens intimidatie van advocaten en getelefoneer met procespartijen buiten de zitting, toen heb ik
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Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Zou Westenberg al spijt hebben van het proces dat hij tegen de advocaat mr. Smit heeft
aangespannen, om zijn goede naam van alle blaam te zuiveren? Het zou ons niks verbazen, want zijn

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Micha Kat liet ontvallen: “Bij grote claims”, aldus Smit, “leert de ervaring dat rechters nerveus

overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

journalist voor de rechter sleepte wegens aantasting van zijn eer en goede naam. (Op kosten van de
belastingbetaler overigens; want de judge mag zijn proceskosten integraal declareren bij zijn hoogste
baas, de Raad voor de Rechtspraak.)
Niet alleen judge Westenberg en zijn advocaat mr. Boukema; ook de rechter-commissaris deed
vrijdag verwoede pogingen om de verklaring van Marianne Dumont onderuit te halen. Waarom was
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bellen over een zaak. In de Chipshol-zaak is dat ook gebeurd door mr. Westenberg van de Haagse
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van dat vermeende telefoontje niks terug te vinden in de correspondentie over het wrakingsverzoek?
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andere rechter? Hadden cliënten haar er weleens van beschuldigd een valse voorstelling van zaken te
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geven? Kortom, mevrouw Dumont werd nog net niet van meineed beschuldigd, maar het scheelde
niet veel.
Mr. Boukema deed nog zijn best om de hele verklaring van Dumont terzijde te laten schuiven,
“omdat die buiten het probandum valt” (otftewel: niet van belang is voor de bewijsvoering). Maar dat
ging zelfs de rechter-commissaris een beetje te ver.
Over de verklaring van de Haagse opper-president mr. Van Delden, die vrijdag eveneens onder ede
werd gehoord, kunnen wij kort zijn: hij leed aan geheugenverlies dat aan aderverkalking grenst. Of
hij wel vaker dit soort klachten had ontvangen over judge Westenberg? Waarom hij indertijd geen
werk had gemaakt van de klacht van die mr. Smit over het optreden van Westenberg had ingediend?
Of hij de brief van Pieter Lakeman over Westenbergs optreden had ontvangen? Of hij met
Westenberg over al deze zaken had gesproken?
“Daaraan heb ik geen concrete herinneringen. Maar zoals ik Westenberg ken is hij niet iemand die
zomaar met advocaten gaat zitten bellen”.
De rechter-commissaris nam hier genoegen mee. Het geeft nu eenmaal geen pas om een collegarechter the third degree te geven, laat staan een opper-rechter.
Eén troost hebben wij slechts: de rechter-commissaris zit nu wel met een levensgroot dilemma. Want
judge Westenberg heeft onder ede ontkend dat hij sneaky phonecalls met procespartijen pleegt, en
twee getuigen hebben nu onder ede verklaard dat hij dat wel doet. Dus de rechter-commissaris zal óf
mr. Dumont en mr.Smit wegens meineed moeten vervolgen, óf judge Westenberg. Een lastig parket
voor de edelachtbare heer.
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1.

Anoniem

19 Sep 2006 om 12:50
Ach, ons kent ons…
Vrijwel iedereen die wel eens in Den Haag procedeert, heeft kent “horror-verhalen” over Westenberg, Robbers,
Dil-Stork e.d. Klachten over deze rechters worden gewoonlijk door Mr Van Delden vrolijk weggewuifd met
standaard-briefjes.
Daarom geen verbazing dat deze mr Van Delden nu aan geheugenverlies lijdt.
Vertrouwen in de Haagse rechters ? Nee, als het zo gaat, dan beslist niet.

2.

Anoniem

21 Sep 2006 om 10:44
Op alle Nederlandse websites is te lezen dat er NIETS deugt aan het Nederlandse rechtssysteem. Ik vind dat
ook.
De enigen die vinden dat het Nederlandse rechtssysteem wel deugt zijn medewerkers van dat Nederlandse
rechtssysteem. Rechters, (opsporings)ambtenaren, politici?.
Bij veel wat te lezen is op internet is er veel voor te zeggen dat er NIETS deugt aan het Nederlandse
rechtssysteem. Het is verworden tot een systeem van ons kent ons. Een kwestie van eentweetjes tussen
belanghebbenden, meestal met geld als grondslag.
Is het zo moeilijk om echt onafhankelijke rechters te benoemen, rechters die geen andere belangen hebben dan
RECHT te spreken?

3.

Anoniem

21 Sep 2006 om 12:01
Mr Van Delden is hoofd van de Raad voor Rechtspraak, en was voorheen President van de Rechtbank Den Haag.
Als dan mr Van Delden wordt opgeroepen voor verhoor mbt wangedrag KG rechter mr Westerberg, dan mag je
aannemen, dat Van Delden echt wel weet of er wel of geen andere klachten over mr Westenberg zijn gekomen.
ALS er geen andere klachten over mr Westenberg zouden zijn, dan zou Van Delden dat uiteraard direct expliciet
melden.
ALS dan Van Delden meldt dat het niet weet, dan is nogal aannemelijk, dat er wel andere klachten zijn,
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maar dat hij het niet wil melden om collega-rechter te helpen.
Uiteraard is het goed fout, als deze mr Van Delden aangesteld is als speciale instantie voor problemen, dat deze
goede man zich dan niets kan herinneren.
ALS Van Delden incapabel is of slecht geheugen heeft, dan is dit niet de man voor deze positie.
Nu lijkt het er op, dat deze Raad voor Rechtspraak er slechts is om foute rechters (zoals Westenberg) te helpen.
Kortom, weg met deze Raad voor Rechtspraak. Graag integere rechters !

4.

Anoniem

23 Sep 2006 om 13:40
Zie het NRC van vandaag bijlage “Opinie & Debat”: “Vertrouwen van burger is verkwanseld, want de
vorm is belangrijker dan de norm.”
Interessant verhaal van D. Pessers, hoogleraar Rechtstheorie.
Deze hoogleraar klaagt, dat “de enorme groei van de communicatieafdelingen binnen de publieke sector
symbolisch is” en “de vorm is belangrijker dan de norm”.
“Met het gezonde verstand heeft het openbaar bestuur ook zijn goede trouw verloren.”
Wat zien we nu bij de affaire judge Westenberg ? Dat het hoofd van de Raad voor rechtspraak (mr Van Delden)
niet weet of er eerder klachten over deze Westenberg zijn geweest. Maw mr Van Delden weet niet, waarvoor hij
toch verantwoordelijk is. Daarom kan toch niet anders geconcludeerd worden, dat deze Raad voor Rechtspraak
slechts een PR afdeling is van MinvanJustitie. Het beschermen van judge Westenberg past ook goed bij het zgn
“esprit de corps”. Uiteraard het zou pijnlijk zijn voor het ministerie (en voor de RvRechtspraak) als zou blijken,
dat Westenberg al jaren zich als een dolleman gedraagt en toch KG rechter is. Dus is het geheugen van mr Van
Delden slecht……
En dan zag je vorige week mr Willems van Gerechtshof Amsterdam bij Buitenhof benadrukken, dat we toch
vooral vertrouwen in de rechtspraak moeten hebben ? Denkt mr Willems nou echt dat iedereen van de zotte
is ?
Het is Mr Pieter van Vollenhoven geweest, die wat onorthodox te werk is gegaan. De uitkomst is vervelend,
maar geeft wel duidelijkheid.
Mijn wens:
Laat mr Pieter van Vollenhoven maar de plaats van mr Van Delden innemen. Er is geen reden om Van Delden te
vertrouwen, Mr Pieter die heeft getoond wel een behoorlijk onderzoek te kunnen doen.

5.

Anoniem

28 Sep 2006 om 08:25
Handhaving vertrouwensnorm advocatuur
Mijn bijzondere ervaringen met de verschillende raden van discipline en het Hof van Discipline leren mij dat de
vertrouwensnorm binnen de advocatuur slechts een papieren norm is.
mrraapie

6.

Anoniem

28 Sep 2006 om 12:19
Gisteren in het NRC (achterkant), de column van Frits Abrahams.
Abrahams meldt dat de gepensioneerde mr Blekxtoon, oud-rechter A’dam op congres voor juristen nu
(eindelijk) ook met een pleidooi kwam, dat de rechtspraak wel mag verbeteren.
Abrahams meldde wel, dat deze oud-rechter (23 jaar Vice-President) wel wat eerder met pleidooi voor betere
rechtspraak had mogen komen. Jarenlang verkondigen lieden als mr Blekxtoon dat het wel goed zit, en dat we
vertrouwen moeten hebben. Nu dan duidelijk wordt dat er nogal wat “foutjes” zijn en de burgers steen en been
klagen, ja, dan komt mr Blekxtoon ook - eindelijk.
NB Ik heb niets op met volk als mr Blekxtoon, daar kan ik geen vertrouwen in hebben. Het initiatief zal van de
burgers moeten komen……

7.

Anoniem

29 Sep 2006 om 11:21
“ons kent ons”
Sinds 1996 voer ik een verbeten strijd tegen de raad van toezicht orde van advocaten arrondissement Arnhem.
De huidige tuchtrechter Arnhem
mr W.M. Poelmann is voorzitter.
Mijn jarenlange gevecht voert mij langs het Hof van Discipline en de verschillende raden van discipline.
mr hjam peters/alias mrraapie

8.

Anoniem

29 Sep 2006 om 11:45
“ons kent ons” / vervolg
Advocaat/leden van de raad van toezicht zijn:
.tuchtrechter Poelmann
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.tuchtrechter Bemelmans
.tuchtrechter van Halder
.plaatsvervangend rechter rechtbank Arnhem Kaal
.Schenke
.Delissen-Buysters
.Follender-Grossfeld
.Heybroek
.Augustinus
.Boekhorst
.M-L Hoppenbrouwers/adj.secr
aldus: mr hjam peters/alias mrraapie

9.

Anoniem

29 Sep 2006 om 19:24
Blaffende rechter
De Gelderlander Nijmegen wil het artikel “Tuchtrechter W.M. Poelmann hielp mij bewust naar de knoppen”
plaatsen. Winfried Poelmann blaft de journalist af. Tuchtrechter Poelmann dreigt met economische maatregelen.
Tuchtrechter Poelmann zal ervoor zorgen dat de advocatuur geen advertentie’s meer in de Gelderlander
Nijmegen plaatst.
De Gelderlander kiest voor de euro. De krant plaatst mijn artikel niet.
De journalist Martien G. spreekt de woorden: “Als iemand zo blaft dan moet er wel degelijk iets, zo niet heel
veel aan de hand zijn”.
mr hjam peters/alias mrraapie

10.

Anoniem

30 Sep 2006 om 08:36
Foute rechter
In de jaren 90 verleent de raad van toezicht orde van advocaten arrondissement Arnhem goedkeuring aan B’s
patronaat. Tuchtrechter/Deken W.M. Poelmann is voorzitter.
Uit de dossiers van de raad van discipline Arnhem en het Hof van Discipline Utrecht blijkt advocaat B.’s scala
aan tuchtrechtelijke vergrijpen eindjaren 80/beginjaren 90. B. krijgt een een enkele waarschuwing. B. wordt
berispt. B. wordt geschorst. B. mag drie maanden zijn advocatenpraktijk niet uitoefenen.
B. wordt door het Gerechtshof Arnhem veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf wegens lijkenpikkerij.
Het Hof schopt B. de advocatuur uit. De samenleving moet tegen B. worden beschermd.
Tuchtrechter Winfried M. Poelmann geeft mij deze bescherming niet. Op 16 oktober 1992 geeft hij mij
toestemming om als advocaat op B.’s advocatenkantoor te gaan werken. Poelmann’s toestemming bindt de
gehele raad. Tuchtrechter Poelmann is voorzitter.
Het is een zooitje op B’s advocatenkantoor.
Ik dien een klacht in tegen de leden van de raad. Tuchtrechter Poelmann’s goedkeuring c.q. raad’s goedkeuring
had nooit verleend mogen worden.
Raad’s lid/plaatsvervangend rechter wordt door Deken belast met de behandeling.
Hij is dus rechter in eigen zaak.
Hij behoort dus tot de schare der foute rechters.
mr hjam peters/alias mrraapie
uit Flyer “B.-affaire en de rol van de raad van toezicht arrondissement Arnhem”

11.

Anoniem

30 Sep 2006 om 08:45
Geheugensteuntje voor mr van Delden
Dossier Westenberg.
mr hjam peters/alias mr raapie

12.

Anoniem

7 Okt 2006 om 16:57
Het is ronduit schandelijk dat dit soort criminelen gewoon aan rechtspraak mogen blijven doen, ze horen zelf in
het gevang thuis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/330/judge-westenberg-en-het-boemerang-effect.html (4 of 5) [3/11/2009 12:02:50 AM]

Judge Westenberg en het boemerang-effect at Klokkenluideronline
13.

Anoniem

7 Okt 2006 om 19:40
Niet alleen in het Haagsche zitten boeven op de rechtersstoel. Het Arnhemsche
(raad van discipline/tuchtrechters) is zeker niet vrij van boeven op de pluche.
Belang van rechtspraak WAS OOIT zonder aanzien des persoons rechtvaardigheid dienen en brengen.
mr hjam peters/alias mrraapie/ mr raapie

14.

Anoniem

22 Okt 2006 om 19:51
Maar wie doet er wat aan en wat kunnen we er aan doen?

15.

Anoniem

23 Okt 2006 om 10:22
Wie … en wat ….
Het is aan de Klokkenluider mr hjam peters/alias mrraapie/ mr raapie misstanden binnen het
advocatentuchtrecht in het Arrondissement Arnhem o.l.v. tuchtrechter Winfried M. Poelmann in de publiciteit te
brengen en te houden.
De intimi in het arrondissement Arnhem zwijgen.
Ik kan niet zwijgen, ik mag niet zwijgen, ik zal nimmer zwijgen.
mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie
mr raapie.spaces

16.

Anoniem

1 Nov 2006 om 17:02
van vollenhoven is ook niet te vertrouwen,hij is voorzitter van transp int.,en moet als slager z’n eigen vlees
keuren zo als hij zelf altijd zeght.En Berlijn maar denken dat nederland niet corrupt is(hoofdkantoor)
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Tromp: “Mattijs Krul. Jij bent de jongste deelnemer. Eén moet er per slot de jongste zijn. Zit je nog

klokkenluiders in het algemeen
kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

op school?”

Amsterdam.

Mattijs: “Ja. Zes VWO.”

Gerelateerde Berichten

Tromp: “Hoe oud ben je?”

Tromp: “Vertel eens iets naars over je geschiedenisleraar!”

●

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Mattijs: “Ze zou me hiervoor gaan vermoorden, maar ze dramt haar mening nogal door. Zeker qua
politiek gebied.”

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Tromp: “Aaaahh!! Is zij rechts?? En wat doen jullie daaraan?”

overheid

op te geven. Hij vond dat “volstrekt niet relevant”.

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

links is?
“Dat heb ik helemaal niet gezegd!”
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“Daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Dat komt geheel en al voor rekening van die kranten.”
Sakkerloot! Zelfs de bevindingen van de Nationale Nieuwsmonitor kunnen de Nederlandse media
blijkbaar niet correct weergeven, als we dr. Otto tenminste geloven moeten. Zijn vertrouwen in de
media moet wel danig geschokt zijn! Misschien een leuk onderwerp voor zijn volgende rapportage?
Hij kan nog twee jaar toe met zijn budget van 500.000 euroos, dus wij zien reikhalzend uit naar zijn
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Talpa: John de Mol is duidelijk een vermomde SPer.
BVD (rip): liever een raket in de tuin dan Jan Mulder in de keuken!
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“Volgens een richtlijn van de burgemeester mogen wij over dergelijke zaken niets zeggen” aldus een
woordvoerder van het Amsterdamse politiecorps in De Telegraaf. Met ‘dergelijke zaken’ wordt
agressie bedoeld van Islamitische jongeren tegen (vermeende) criticasters van Islam en Mohammed.
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Ebru zal wel de volgende zijn die ritueel geslacht wordt. En de Marokkaanse gemeenschap? Die kijkt de andere
kant op. Want als je iets niet ziet, dan IS het er ook gewoon niet. Dat is normaal in de Riffen van Marokko, die
houdign.
Qua houding past Cohen prima in dat verachtelijke wereldje van ontkennen, blind zijn, liegen en bedriegen.
Ga zo door. Hebben de Amsterdammers al spijt van hun keuze voor de PvdA?
Lees het volgende ook eens:
Bron: http://www.brusselsjournal.com/node/996
De Marokkanen van het Rif
From the desk of Jan Neckers on Wed, 2006-04-19 18:52
In de multi-kulmaatschappij is het de rigueur (en liefst in die taal) dat men rekening houdt met de “culturele”
achtergrond van de tegenvoeter en naast dat respect ook nog wat kniebuigingen maakt op voorwaarde dat het
een niet-Europese “cultuur” is. Als Europeaan ben je enigszins geneigd om bij het woordje cultuur aan van
Beethovens Vijfde of Dostojevski’s Schuld en Boete te denken maar dat is nu juist niet de bedoeling. Als
multikullers over “cultuur” spreken gaat het meestal over gebruiken en zeden die verhinderen dat ooit één echt
cultuurproduct het licht zal zien. De oh’s en de ah’s van bewondering en participatiepret zijn echter wel een
verplicht nummer wanneer men de resultaten van een bloedige slachtpartij bij het offerfeest of de mierzoete
tandenmoordenaars van het suikerfeest mag nuttigen.
Maar zodra het woord criminaliteit valt in verband met de vele Marokkaanse racisten die permanent overlast
plegen (nog een multikul codewoord om gewelddadige overvallen tot een bagatel te herleiden), dan kan er
alleen maar sprake zijn van kansarmoede, sociale achteruitstelling en “racisme” vanwege de veelal bejaarde
slachtoffers (al wordt bij jongeren uiteraard graag een mp3-speler meegepikt). Dan zwijgen de weldenkenden
over de “culturele” achtergrond van deze Marokkaanse nazi’s.
Toch is daar zeer grondig onderzoek naar verricht. De pionier op dat terrein was de Amerikaan David
Montgomery Hart (1927-2001). Hij was een antropoloog van de oude stempel die jaren en jaren in het
Rifgebergte verbleef, twee Berbertalen sprak, soms maanden aan een stuk in hetzelfde dorp woonde en nota’s
nam vooraleer naar het volgende dorp te verkassen. Hij schreef verscheidene standaardwerken die nu eindelijk
opnieuw gelezen worden in de Nederlanden omdat driekwart van de hier aanwezige Marokkanen uit dat
Rifgebergte komen. Vooral in Nederland heeft men Hart herontdekt en nogal wat journalisten zijn na lectuur
van zijn boeken ter plaatse een kijkje gaan nemen of hebben aan Nederlandse Marokkanen gevraagd of de
tradities van dertig jaar geleden in het Rif hier en nu nog altijd gelden. Het antwoord was ja met stip. Eerlijk is
eerlijk, de “cultuur” van het Rif is inderdaad bijzonder fraai en een absolute verrijking die zeker wat leven in de
brouwerij brengt in die suffe ingedommelde vreedzame lage landen.
Het Rif heeft een bijzonder bloedig verleden en de grootste Berberstam was het gewelddadigste volk van
Marokko. De dorre bodem en teveel kinderen leidden er tot overbevolking en tot permanent onderling geweld
waarbij op een moord minder of meer niet gekeken werd tot laat in de 20ste eeuw. De Franse en Spaanse
kolonisatoren wisten wel raad met de traditionele geweldsmentaliteit van de Imazighen (de “vrije mensen”)
zoals de Berbers zichzelf noemen. Zij rekruteerden graag en veel van deze Marokkanen voor hun legers. In de
jaren zestig verschenen andere Europese rekruteerders in het land en koning Hassan liet zich niet pramen: hij
zond hen opzettelijk naar het Rif en op die manier was hij een flink deel van de geweldenaars en lastposten
kwijt. Meer nog, ze stuurden braafjes geld naar huis – wat Marokko natuurlijk ten goede kwam.
Ook vandaag gaan die transfers nog altijd door. Nederland schat dat Marokkanen jaarlijks ongeveer 1 miljard
Euro naar Marokko zenden en er is geen reden om aan te nemen dat de Marokkanen in dit land minder geld
overmaken. Het Rif is daardoor niet langer meer een van de armste streken van Marokko, temeer omdat er
sindsdien twee bloeiende nijverheidstakken zijn bijgekomen. Riffijnen hebben zich gespecialiseerd in illegaal
vervoer. Bijna alle Afrikaanse gelukszoekers die de Canarische eilanden of Spanje en Portugal willen bereiken
doen een beroep op de scheepjes van Riffijnse mensensmokkelaars. Maar het echte grote geld verdienen de
Berbers met de hasjteelt, waarschijnlijk een paar miljard euro per jaar. Overal zijn er officieel verboden
hennepplantages, maar de Marokkaanse overheid denkt er niet aan op te treden.
De Europese Unie pompt inmiddels veel geld in het gebied in de hoop de boeren te overtuigen wat anders te
produceren: tomaten bijv., maar hennep is nu eenmaal gemakkelijker te telen en Marokko is met zijn 2 miljoen
kilo per jaar de grootste producent ter wereld. Voor vele Marokkanen uit Europa is drugshandel dus gewoon een
handeltje met hun eigen familie of de eigen dorpsgenoten, zodat het bijzonder moeilijk is voor de politie om in
zo’n gesloten milieu te infiltreren.
Marokkanen uit het Rif hebben nog een bijzondere kwaliteit. Andere Marokkanen noemen hen soms de “Berbers
van de eer” omdat de Riffijnen geobsedeerd zijn door het gedrag van hun vrouwen. Nergens in Marokko worden
vrouwen zo gecontroleerd, bespioneerd en geregeld gecorrigeerd met de harde hand als bij deze “vrije
mensen” (zolang ze mannelijk zijn). Meisjes worden van in hun jeugd geïndoctrineerd dat ze minderwaardig zijn
en volstrekt moeten gehoorzamen want anders… Op hun beurt voeden de getrouwde vrouwen en grootmoeders
hun dochters op met deze slavenmentaliteit. Ook vandaag is het nog altijd praktisch onmogelijk dat een man
die niet de vader, de broer of de echtgenoot is een vrouw te zien krijgt, laat staan dat hij haar mag spreken. Dit
zijn dus de gekneusde sukkels die massaal verkocht worden aan het (achter)neefje uit Antwerpen of Rotterdam.
En om eventjes op die criminaliteit terug te komen: in het Rif heeft altijd de wet van de sterkste geheerst. Dat
betekent dat ook vandaag nog jonge heren met die achtergrond permanent proberen te ver te gaan en daar
dikwijls in slagen. Regels zonder dwang of strenge straffen zijn in het Rif geen regels en worden dus niet
gerespecteerd. Beuzelpreken zonder een letterlijke stok achter de deur hebben geen enkel effect. RifMarokkanen kregen de hik van de lach met de Nederlandse naïviteit toen journalisten van het NRC hen
vertelden hoe sommige Marokkaanse vaders zich schamen voor het gedrag van hun ontspoorde zonen. Ze
vertelden die domme Nederlanders dat sommige papa’s misschien niet altijd en ieder moment even fier zijn,
maar de Riffijnen voegden er aan toe dat de vaders in de eigen kring meestal trots zijn op de boevenstreken
van hun lieverdjes. Een gewelddadige zoon is in de Berbermentaliteit een soldaat waar je mee naar de oorlog
kan trekken en die het eigen territorium zal verdedigen en liefst nog uitbreiden. Daar mag af en toe de
handrem op maar ook niet te veel. En dus hebben vele families, ook in Europa, geen groot probleem met
overvallen, diefstallen en inbraken. Maar ja, gelukkig voor de daders bestaan “culturele” verschillen plotseling
niet meer als er criminaliteit in het spel is en dus blijven onnozele rechters “verschrikkelijke” taakstraffen van
50 uur dienstbetoon geven. De gewelddadige boeven zijn er van onder de indruk.
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Mishandeling Umar wordt niet bevestigd at Klokkenluideronline
Welke schrijver, politicus, journalist of filmmaker is de volgende die badend in het bloed en als een beest
afgeslacht gaat hemelen? Ebru Umar? Theodoor Holman? Onder uw bezielende leiding zijn de theezakjes in de
stad niet aan te slepen en met aartsknuffelaars als de nieuwe wethouders Marijke Vos en Maarten v.d.
Poelgeest breker er gouden tijden aan voor wie de stad wil zien met een roze bril. Voor de harde waarheid hoeft
u maar naar Ahmed Aboutaleb te kijken, uw wethouder, die dagelijks bewapende heren om zich heen heeft.
Een afvallige die nadrukkelijk WEL het dagelijkse terreur van de Finnen veroordeelde en de dames met de
hoofddoekjes meedeelde geen uitkering meer te krijgen als onzichtbaar solliciteren tot niets leidde.
Het gaat er mij niet om u aan te spreken op die thee. Zelf heb ik liever cappuccino, maar onder uw bezielende
leiding is in Amsterdam HET VRIJE WOORD gekild. Niet bewust, maar door uw eeuwig geneuzel over “de boel
bij elkaar houden” en uw weigering om problemen keihard te benoemen. Die waarheid is pikzwart.
Veel journalisten, columnisten, schrijvers en filmmakers DURVEN zich niet meer hard uit te spreken over de
dagelijkse terreur van Mos.., pardon, Finse jongeren. Ook bij GS hebben we met dreigementen vanuit Helsinki
te maken gehad, zelf ben ik ervaringsdeskundige. Iedereen die in Nederland ook maar het begin van een
mening over de Finse Allah en haar achterlijke onderdanen heeft, weet zich meer of minder subtiel bedreigd.
Kritische politici als AHA en Geert Wilders worden zwaarder bewaakt dan de Amerikaanse president, Afshin Elian
hetzelfde. Paul Cliteur treedt nauwelijks meer naar buiten met zijn kritiek. Theodoor Holman is steeds
voorzichtiger.
Waar het om gaat is dat ik in dit land binnen de grenzen van de wet wil publiceren wat ik wil. Een vrije pers
raakt de kern van waar het in Amsterdam om draait. Deze stad heeft zijn vrijheid bevochten tegen Duitsers en
Haagse overheersing. Voor het buitenland is Amsterdam het Mekka van vrijheid en tolerantie. Maar nu de
Linkse Lente zich langzaam aan het brave volk opdringt, verwacht ik eindelijk van u steun voor ALLE
Nederlanders die van het Vrije Woord zijn.
Ik weet dat Ebru Umar niet de gemakkelijkste is. Het is een kilo of 55 dynamiet voor dagelijks gebruik op
papier. Ze staat voor een mening. Maar vanwege die mening mag ze nog niet in elkaar geslagen worden, zelfs
niet in de Finse enclave De Baarsjes. Dan hoort u op te staan en uw stem te verheffen. Zelfs op zondag tussen
de softe knuffelaars Van de Poelgeest en Vos die precies weten dat de Koning van Nepal het volk onderdrukt,
maar blind, ik herhaal blind, zijn voor de terreur in hun I Amsterdam.
Nee, meneer Cohen. Ik ben niet van de Wilders-club. Rita Verdonk vind ik een type uit Koefnoen. Doorgaans
stem ik links. Dus laat dat etiketje plakken maar weg. Ik wil alleen dat iedere Nederlander zonder bedreigd te
worden moet kunnen staan voor zijn of haar mening. That’s all. Ik roep u dus op om de thee vanmiddag maar
eens te gaan gebruiken met iedere Amsterdammer die in 2006 met geweld de mond gesnoerd is. Bel eens met
Ebru Umar. Maar doe iets. Sta voor het vrije woord, anders kunt u beter meteen opstappen.
Succes!
Starf*cker | 23-04-06 |
http://www.geenstijl.nl/
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http://www.vn-internationaal.nl/vnmissies/minurso-achtergrond.htm
In 1956 krijgt Marokko zijn onafhankelijkheid terug, en meteen komt de situatie van de Sahara weer ter
sprake. Marokko begint gebieden op te eisen die reiken tot aan Senegal (Hassan II, 1958). Er zijn echter meer
kapers op de kust. Ook Mauritanië en Algerije voelen zich aangetrokken tot het gebied. Het bevat rijke
fosfaatlagen en visgronden, die de economieën van de desbetreffende landen allerminst zouden schaden
http://www.amnesty.nl/landen_dossier/5716
http://www.amnesty.nl/index
http://www.voorbeginners.info/marokko/politiek-2.htm
http://www.cmo.nl/conflictenbank/index.php?Afrika:Westelijke_Sahara
Dan zijn er ook nog de beroemde Amazones waarvan Hippocrates in 500 voor Christus melding van maakte.
Volgens de historica Jessica Salmonson waren de Amazones twee verschillende matriarchale rijken die door
vrouwen werden gesticht, geregeerd en verdedigd. Ze regeerden grote delen in Europa, Klein Azië en Afrika.
Naast de Amazones, kende Afrika veel krijgskoninginnen en ook vele vrouwelijke militaire leiders en lijfwachten
die zich specialiseerden in verschillende vechttechnieken en het gebruik van wapens
Ten tijde van de Portugese slavenhandel regeerde Mbande Zinga in Ngola (Angola). Zij benoemde vrouwen in al
haar overheidsinstellingen. Toen de Portugezen een gesloten vredesverdrag braken, leidde zij een grotendeels
vrouwelijk leger tegen hen waarbij de Portugezen grote verliezen leden. Ze probeerde ook nabijgelegen
koninkrijken te veroveren om zo een sterke vuist tegen de Portugezen te kunnen maken. Na jaren gevochten te
hebben, sloot ze een nieuw vredesverdrag met hen. In Kongo vocht de krijgskoningin Llinga tegen de
Portugezen gewapend met bijl, zwaard en boog.
http://www.agogo.nl/archive2/agogo24/wommanw.htm
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En horen we terzake nog iets van het staatshoofd,”het nationale symbool”,of moet hierover eerst nog advies
gevraagd worden aan Femke Halsema?
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Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal
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klokkenluiders in het algemeen
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storten op de bankrekening van de

fiks bedrag mee. Met zijn bedrijf had Bazelmans vorig jaar voor €150 mio aan claims tegen banken

Amsterdam.

Gerelateerde Berichten

uitstaan namens zijn klanten. Uit het FD: “De directe aanleiding voor Bazelmans om te stoppen met
fraudezaken is een brief die hij gisteren van het OM ontving. Daarin verontschuldigt het OM zich voor
de trage reactie op zijn aangifte van 3 januari 2005 van overtreding van de wet MOT door de

De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland
●

Rabobak te Bemmel. Inmiddels is deze zaak verjaard, schreef het OM tot woede van Bazelmans. In

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

kerstdemmink

deze transactie heeft de Rabobank volgens Bazelmans een ongebruikelijke transactie door de vingers
●

gezien van 500 miljoen gulden. Bazelmans wijst op meerdere vergelijkbare zaken die hij heeft

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

aangebracht bij het OM. Justitie zou dan telkens langer dan een jaar niets van zich laten horen.
Daarna wordt uiteindelijk gemeld dat de zaak te lang speelde om nog tot vervolging over te gaan.

overheid

Hier worden we toch wel stil van. De bananenrepubliek Nederland is hiermee immers een feit. Het

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Er is immers geen enkel voorbeeld te noemen van succesvolle white-collar zaken en die spaarzame
affaires die dan leiden tot een veroordeling: daar zie je dat ofwel geen sancties worden opgelegd
ofwel dat de veroordelingen in hoger beroep weer van tafel gaan. Zie Clickfonds. Zie ABN Amrodiamantfraude. Zie Cor ‘voorkennis’ Boonstra, toch een keiharde zaak. Zie de strapatsen rond het
misdadige faillissement van Van der Hoop. We zijn reddeloos verloren.
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belastingaangiftetje? Wat moet die hier van denken? En aan de andere kant van het spectrum: hoe
beschadigd kan de naam van Nederland in het buitenland die toch al abominabel verder nog raken?
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4 Reacties op “Fraudeer! Fraudeer! Het maakt niet
meer uit!”
Feed voor dit bericht Trackback adres

1.

Anoniem

23 Mrt 2006 om 21:10
laatste alternatief, bel JOHNNY die maakt recht wat krom is, volgens meneer COLT
is iedereen gelijk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.knokploeg.nl/

2.

Anoniem

24 Mrt 2006 om 08:12
Het zij zo…
Weinig zaken ivm “white collar crime”, en wat dan voor de rechter komt, dan loopt dan nog met een sisser af
vanwege fouten van OM.
Of als iemand (zoals Boonstra) dan eindelijk toch veroordeeld wordt, dan blijkt de rechter opmerkelijk mild door
te stellen, dat deze man al geleden heeft van de publiciteit en daarom slechts een lage straf. Terwijl je zou
zeggen, dat mannen als Cor Boonstra toch een voorbeeldfunctie hebben.
Blijkbaar is het OSM: Ons Soort Mensen…..
NB Zie ook het FD van vandaag: “Bestrijder van fraude met beleggingen stopt”.

3.

Anoniem

26 Mrt 2006 om 12:58
~ IN DUBIO PRO REO ~ (’t Voordeel van de twijfel…)
De leugen regeert ~ bij troonrede & in naam der koningin H.M. Beatrix… oftewel: waarheid bestaat niet !
Daar de politiek, de overheid & ’t rechtsbestel bij menig burger ’t rechtvaardigheidsgevoel aantast, maakt ’t
Trias Politica de weg vrij voor verontwaardiging, frustratie, woede ~ zo mogelijk nóg méér eigenrichting.
Politici, bestuurders, rechters, juristen, politie & ambtenaren zijn als mensen zijnde óók feilbaar, alhoewel hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid in éthisch opzicht verder diént te reiken dan wat ‘normaal ’ is.
’t Beginsel van onafhankelijkheid in de rechtspraak blijkt bij nader onderzoek nogal twijfelachtig te zijn. De
féiten spreken eerder van klassenjustitie, zoals o.a.: willekeur, belangenverstrengeling en malversaties.
Uit gedegen onderzoek blijkt dat ’t eerder regel is dat één partij in een juridische kwestie onevenredig en
zodoende onrechtvaardig wordt behandeld dan dat dit is bij hoge uitzondering. Moge ’t zich ooit wreken !
’t Vertrouwen in de overheid, politie, advocatuur & justitie blijkt misplaatst te zijn, daar zij nogal vanuit
vooringenomenheid en eigenbelang blijken te handelen. ’t Voedt hiermee de continuïteit van de tweedeling.
Smaad, laster, belediging, wanprestatie, valsheid in geschrifte, oplichting, chantage, bedrog, discriminatie,
laksheid, verraad, bedreiging, geweld, meineed, gijzeling én ga zo nog maar even door… krijgen enerzijds vrij
spel, terwijl anderzijds onevenredige schade wordt aangericht bij de mensen die worden geslachtofferd.
’t Rechts(e)bestel verdient lang niét altijd de geloofwaardigheid die ’t pretendeert én zéker niét ’t respect !
’t Recht dient in beginsel per definitie te geschieden op basis van gelijkwaardigheid, feitelijkheid, hoor &
wederhoor, consistentie, causaliteit en wat verder nog dient om tot een kwalitatief hoog oordeel te komen.
Kwantitatieve rechtspraak heeft tot gevolg dat ’t rechtvaardigheidsgevoel een vrijblijvende aangelegenheid
wordt en doet op termijn de kwaliteit nog meer geweld aan. Op een gegeven moment zijn ’t alleen nog maar de
grootste belangen die een rol spelen en vervallen algemene verworvenheden tot ordinaire partijpolitiek…
~ Daar waar ’t recht tot onrecht wordt, is verzet een morele plicht ! ~
Is ’t in de natuur ’t recht van de sterkste (eten of gegeten worden). In de moderne maatschappij is ’t recht
gecultiveerd tot dat van ’t geld (belazeren of belazerd worden). De leugen regeert ~ in naam der koningin !
De ambtseed blijkt te zijn verworden tot een farce die leidt tot een samenleving waarin de waarheid niet meer
telt… alleen nog maar ’t eigenbelang ! Dat er mensen zijn die overgaan tot eigenrichting, omdat men toch nog
maar weinig te verliezen heeft, is eigenlijk niet meer dan een logisch gevolg. Dat eigenrichting vervolgens nogal
zwaar wordt veroordeeld, komt eerder voort uit de grote belangen die er op het spel staan. En zó ontwikkelt
zich een spiraal van oorlog & geweld. Iedereen raakt betrokken & indirect medeplichtig.
Om nóg enigszins in alle redelijkheid… gelijkwaardig, sociaal, maatschappelijk, open en oprecht met elkaar in
één samenleving om te kunnen gaan, vraagt dit alles om een algehele openheid van zaken en collectieve
bezinning… om van kwaad tot nog véél erger te voorkomen•
* Dit is een kettingbrief: rectificatie, duplicatie & distributie gewenst !
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4.

jessy

7 Okt 2007 om 12:35
Ik ben inderdaad ook het slachtoffer geworden van leugens van anderen. Maar iedereen handelt hier alleen
maar uit eigenbelang. de leugen regeert, zelfs bij je eigen ministerie van justitie. iedereen is betrokken en
indirekt medeplichtig en je kan er niets tegen doen. want waarom zou je, niet waar, is toch belangrijker om
alleen aan jezelf te denken hier in dit land en niet aan de ander!!! in plaats dat ze me met rust laten, wordt je
gewoon gevangen gezet want ze vinden dat ze daar het recht toe hebben (niet legaal, illegaal), want ze denken
alleen maar aan hun eigen en gaan nu allerlei dingen over mij verzinnen (mijn eigen medemens) notabene
want dat vinden ze leuk hun machtspelletje met mij te doen. Foute mensen gebruiken gewoon lekker hun
macht over andere, krijgen ze blijkbaar een fijn gevoel van. ik heb toch niets meer te verliezen behalve mijn
leven en ik kan er niets tegen doen. iedereen kijkt alleen maar de andere kant op. de goedwillend burger die
met de dood bedreigd wordt wordt niet meer beschermd in dit land!!!!!!
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DAMAGE CONTROL VOOR ALLES, MAAR MAATREGELEN? HO MAAR!

Klokkenluidermenu

door Pamela Hemelrijk
De farce die Defensie nu opvoert om de schijn te wekken dat zedenmisdrijven binnen de krijgsmacht
niet worden getolereerd – kots en kotsmisselijk wordt een mensch ervan. Van der Knaap heeft

Recente Berichten
●
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OM behandelt Demmink-aangifte niet

hem op het matje roept. (En niemand die hem vraagt hoeveel klachten er in de jaren daarvóór
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JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink

allemaal zijn genegeerd.) En welke maatregelen gaat deze aartshypocriet nu nemen om een eind te
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Stichting Klokkenluideronline. Het
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maken aan de excessen? Hij gaat pornofilms aan boord verbieden!
NU MET HET ARTIKEL VAN DICK BERTS

klokkenluiders in het algemeen
kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

Amsterdam.

Alsof het dááraan te wijten is dat soldaten vrouwen verkrachten en mishandelen! Soldaten

Gerelateerde Berichten

verkrachten en mishandelen al vrouwen sinds de Trojaanse oorlog! Daar hebben ze echt geen

Ik durf zelfs de stelling aan dat pornofilms een heilzaam alternatief zijn voor menig bronstige recruut.

●

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Als ze zich niet meer mogen afrukken bij “The Sexorcist”, “The Sperminator” of “My Big Fat Greek
Penis”, gaan ze geheid hun eigen live-porno creëren, en het vereeuwigen met hun zaktelefoons. Ik

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

werd elk battaljon gevolgd door een rijdend bordeel, herkenbaar aan een rood lampje. Maar eerlijke

overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Volkskrant aanzetten met een ander “schrijnend incident”: een vrouwelijke matroos die met tien liter
kokende koffie was overgoten omdat ze niet “op de avances” van haar collega’s wilde ingaan. Ze
raakte blijvend verminkt door derdegraads brandwonden.
De bond noemt het nu “kwalijk”, dat de Marineleiding de schuld voor dit “incident” bij de vrouw zelf
heeft gelegd, en de daders vrijuit liet gaan.
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jaar uit. Alles voor de beeldvorming!
Zelfs de militaire vakbonden werken loyaal aan de cover-up mee. De VBM/NOV kwam maandag in de

●

●

eigen Marva’s en Milva’s door de manschappen verkrachten en mishandelen, om vervolgens klachten
daarover stelselmatig in de doofpot te proppen, en de slachtoffers uit de dienst te trappen. Jaar in
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garandeer generaal Berlijn bij deze dat een pornoverbod het aantal verkrachtingen binnen de
krijgsmacht tot ongekende hoogten zal opstuwen.
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- Zeg dat wel, meneer Jean Debie van de VBM/NOV. Kwalijk is nog heel zwak uitgedrukt. Maar dit
“incident” dateert van 1999! Waarom heeft de bond daar zeven jaar geleden geen ruchtbaarheid aan
gegeven?
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●
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“Dat hebben we ook gedaan”.
- O, ja, hoe dan? Want daar staat me niks van bij.
“Er is een artikel over gepubliceerd in ons bondsblad Trivizier. Door de journalist Dick Berts, u
wellicht welbekend.”
- Nou en of ik Dick Berts ken! U bedoelt die journalist die inmiddels door u aan de dijk is gezet,
omdat zijn publicaties de legerleiding niet welgevallig waren?
“De heer Berts is inderdaad niet meer werkzaam voor Trivizier.”
- Dus de bond voelde zich indertijd niet geroepen om over deze abjecte en onbestrafte misdaad de
landelijke media te alarmeren?
“Wij zien het niet als onze taak om eigenmachtig de publiciteit te zoeken. Wij informeren slechts onze
leden. Als de media berichten uit Trivizier willen “oppikken”, zijn ze daar uiteraard vrij in. Maar dat
hebben ze toen niet gedaan, uitgezonderd dan de Telegraaf. En dat Telegraafbericht heeft toen niet
tot kamervragen geleid.”
- En daar heeft de VBM/NOV zich toen maar bij neergelegd? Dat een vrouwelijke matroos voor het
leven was verminkt, en daar bovendien zelf de schuld van kreeg? Zonder dat er iemand zijn stem
tegen verhief? Is dat de manier waarop uw bond de belangen van zijn vrouwelijke leden behartigt?
Had het indertijd niet meer op uw weg gelegen het aftreden van de minister van Defensie te eisen?
“Wij zien het niet als onze taak ons met politiek te bemoeien. Daar heb je de Kamercommissie voor
Defensie voor. Goedenmiddag.”
Lees hier het genoemde artikel van Dick Berts: blz.1 en blz.2

58 Reacties op “Schijnheiligheid troef bij legertop”
Feed voor dit bericht Trackback adres

1.

Anoniem

29 Mrt 2006 om 16:03
Misschien dat ik de enige ben, maar ik heb nooit begrepen, waarom nou (jonge) vrouwen zo nodig op die
oorlogsschepen moeten.
Die oorlogsschepen hebben we niet voor de “fun”. Die schepen zijn niet gebouwd voor luxe, het is passen en
meten. Maw de voorzieningen zijn ongeschikt om jonge vrouwen alle comfort te geven. En als dan die jonge
mannen weken/ maandenlang met die meiden zitten opgescheept, ja, dan kun je het eea verwachten. De
Kamerleden wisten er van en deden er niets aan. Die meiden weten toch ook wat voor jonge mannen daar aan
boord zitten, maw die meiden wilden wat provoceren.
Wat ik hypocrisie vind, dat is dat nu allerlei “wise guys” schande spreken van marinetop. Bedenk wel, dat die
meiden en Kamerleden bekend zijn met de potentiele problemen.
Daarom nu niet zo klagen….

2.

SamBroersma

29 Mrt 2006 om 16:40
Geachte anoniem, 29 maart, 2006 - 16:03
U schreef; “Bedenk wel, dat die meiden en Kamerleden bekend zijn met de potentiele problemen. Daarom nu
niet zo klagen….”
Ik schrik mij wezenloos van uw reactie. Bent u misschien (maf)Cees van der Knaap in eigen persoon, of een
jammerlijk falend kamerlid in deze kwestie? Wat is dat voor een merkwaardige opmerking? De
geloofwaardigheid van de democratie is opnieuw volledig te grabbel gegooid. Er is een nieuw bewijs geleverd,
dat bewindslieden en kamerleden niet het volk, maar eerst hun eigen programma (voordeel) dienen, en hun op
de wet afgelegde eed volstrekt negeren. En u reageert daar vervolgens op met “Daarom nu niet zo klagen…..”.
Geef u mij (ons) liever eens uw mening over de uitgebleven rechtsbescherming van de slachtoffers. Wat
bedoelt u met “die meiden wilden wat provoceren”? Was u er soms bij?
Ik weet ook wel, dat er mafkezen in onze maatschappij rondlopen, maar daarom mag en ga ik u nog niet zo
noemen.
Sam Broersma
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3.

Anoniem

29 Mrt 2006 om 16:57
We (media & politiek) gaan ons nu ff heel druk maken over dit soort zaken in ons (veel te grote) leger. De
politiek, beter in het creeren dan het oplossen van problemen, verbiedt pornofilms (…) en over een week horen
we er niets meer over en is de volgende hype aan de beurt.
Een beter idee zou zijn eens flink het mes in de 200 generaals die ons land rijk is te zetten. Daarnaast een
verdere inkrimping én professionalisering van het leger (reclameslogan: je kan doodgeschoten worden) zonder
politiek-correct geblaat.

4.

Anoniem

29 Mrt 2006 om 17:38
Kinderen (vaak de zwaksten) rekruteren op plekken waar veel kinderen zijn. En ze vervolgens met mooie
verhalen oproepen om voor een geloofszaak te gaan strijden.
Waar ken ik dit soort beschuldigingen ook alweer van?
Juist ja…
Kamp en Van der Knaap en hun ministerie van oorlog die zelfs op middelbare scholen proberen kinderen te
rekruteren. Alle propagandatrucks uit de kast halend. Jongens, er zijn ook meiden in het leger! Wel niet zoveel,
maar niet in het hiernamaals…
Een Kapitalistisch Wereld Imperium, waarin alle zondaren tegen dit geloof verdwenen zullen zijn, weet goed hoe
je iets verkoopt. Maar zoals met alle reclames, alles is slecht schone schijn.

5.

Anoniem

29 Mrt 2006 om 18:35
Marinesex.
Op de site “de strijd voor de bescherming van Klokkenluiders”moet m.b.t. de heden geplaatste opmerking over
de uitzending van Oprah Winfrey nog vermeld worden,dat zij tevens in haar tijdschrift een artikel over het
sexuele misbruik van vrouwelijke cadetten op de campus, in het te vuur en te zwaard
“mensenrechten”exporterende Amerika ,heeft verhaald.
Een betere oplossing voor de 200 generaals(volgens mij zijn het er meer)is om deze samen met de 126
mandatarissen,die zo graag oorlogje in Uruzghan laten voeren op kosten van de Nederlandse bevolking,met de
ministers,na een korte militaire opleiding,voor de laatsten,boven Uruzghan te droppen en hun oorlogje voor de
City of London en Wall-street zelf te voeren.Inzet van een dergelijke elite zou toch geweldig voor Bush en Blair
zijn,bovendien kunnen hun plaatsen in Nederland dan ingenomen worden door Nederlanders,die het belang van
de eigen bevolking voorop stellen.

6.

AriëlBruéns

30 Mrt 2006 om 05:09
We zien nu een hoop heisa rondom al het vermeende misbruik op marine schepen. Persoonlijk ben ik ervoor om
eerst maar eens af te wachten wat ervan overblijft. Dit gekijf waaraan Hemelrijk zich overgeeft draagt niets bij
aan deze kwestie. Ook hier proef ik de sfeer dat men even flink van de gelegenheid gebruik maakt om eens
even goed af te geven op onze krijgsmacht. Ik las alhier zelfs commentaren die er een anti kapitalistisch en anti
militaristisch riedeltje van maken.
Ik twijfel er niet aan dat er misstanden zijn en zijn voorgevallen binnen de krijgsmacht. Maar ik verzet me
tegen de suggestie en de generalisatie dat mannen en vrouwen, indien in één ruimte opgesloten, overgaan tot
een soort van minderwaardig beestachtig gedrag. We zijn toch wel wat geciviliseerde dan dat, mag ik hopen. En
indien individuen dit niet zijn, dan moeten er koppen rollen.
Inderdaad, het is weer eens een hype die zoals gebruikelijk volkomen gepolitiseerd word. Minder links (want we
hebben immers helemaal geen rechtse partijen in Nederland) heeft het gedaan, alsof minder links staat voor
het afzinken tot een soort van grotbewonermentaliteit. Dit terwijl dit soort problemen al zo oud zijn als de
mensheid. Alleen links was en is behendiger met de doofpot, dat moet ik ze nageven.
Laten we eerst eens afwachten wat ervan overblijft allemaal zodra de storm en de hype weer is geluwd. En dan
gaan we allemaal weer kernachtige stukken schrijven met tenminste enig niveau. Iets dat mijn inziens aardig
ontbreekt op het moment.
Hemelrijk, mag ik je aangeven dat jouw laatste paar bijdrages van een uitermate bedenkelijk niveau zijn ? Ik
het komkommertijd in huize Hemelrijk ?

7.

Anoniem

30 Mrt 2006 om 07:06
Op oorlogsschepen heb je geen plaats voor “softies”. Daarom hebben jonge vrouwen daar niets te zoeken. Als
die meiden willen keten, dan moeten ze dat elders doen. We hadden toch ook recent dat incident, dat die
marinemeiden een Italiaans oorlogsschip uitwuifden met hun blote tieten. Het is ludiek, maar niet passend.
En ja Minister, Kamer en marineleiding hadden dit uiteraard moeten voorzien. Ik neem aan, dat dat vrouwvolk
dankzij de PvdA e.d. op die schepen is gekomen.
En nu graag die meiden er weer af. Back to business !
Die meiden gaan maar naar de kroeg….
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8.

Anoniem

30 Mrt 2006 om 08:27
Marinesex.
Dat getal van die 200 generaals zal dichter bij de 40 liggen.Inderdaad nog extreem veel voor het sterk
afgeslankte leger.

9.

Anoniem

30 Mrt 2006 om 11:53
[quote]Ik las alhier zelfs commentaren die er een anti kapitalistisch en anti militaristisch riedeltje van maken. [/
quote]
Jazeker, en? Het Globalistisch Kapitalisme aangevoerd door de Bilderbergers en de NWO is het meest misdadige
fundamentalistisch geloof wat er is. Met hun weerzinwekkende terreur hebben wij nu wereldwijd te maken.
Wil je dat soms ontkennen? :-))
Ja?
ff een lecture volgen dan:
http://informationclearinghouse.info/article11635.htm

10.

Anoniem

30 Mrt 2006 om 12:19
Het geeft mij alle vertrouwen dat Boele Staal van de D’66-maffia deze zaak tot op de bodem gaat uitzoeken.

11.

Anoniem

30 Mrt 2006 om 15:24
Aha, ik moet dus een lesje leren van Dr. Michael Parenti, one of North America’s leading radical writers on U.S.
imperialism and interventionism, fascism, democracy and the media ? Nee dank je.

12.

Anoniem

30 Mrt 2006 om 19:27
In Amerika gaat dat zo: http://www.erichufschmid.net/Griggs_part_1.wmv
(start na na 17. sec.)

13.

SamBroersma

30 Mrt 2006 om 23:05
Geachte Anoniem, 30 maart 2006 – 15:24
U hebt mij kennelijk weten te verrassen. U lijkt aan te geven, dat er met deze man iets (serieus) mis zou zijn.
Wilt u mij nader informeren of uitleg geven? Want ik wil van u graag “een lesje leren” over Michael Parenti
Sam Broersma
Zoutelande

14.

AriëlBruéns

31 Mrt 2006 om 00:19
Nou Hemelrijk, daar gaat je stelling dat het leger beter kan bestaan uit homoseksuelen. Volgens dit filmpje,
deel 1 en 2 zijn het allemaal homoseksuelen en kinderverkrachters die de wereld in haar greep hebben. Als je
deel 2 van het filmpje ziet en naar de bron van dit filmpje gaat http://www.erichufschmid.net/ dan kom je er
ook nog achter dat het vermoedelijk zo niet zeker homoseksuele kinderverkrachtende Joden zijn. Zogenaamde
Zionistische homoseksuele chantagegroepen die Amerika willen vernietigen. Deel 1 en deel 2 van deze filmpjes
is wat mij betreft het ultieme bewijs… dat er meer fruitcakes buiten de poorten van de gestichten lopen dan er
binnen zitten. Een flink deel ervan hangt hier rond. Een voormalige site die serieuze zaken aan de kaak stelde
maar thans “home of the lunatics” blijkt te zijn geworden.

15.

AriëlBruéns

31 Mrt 2006 om 00:23
Och, als je zo selectief al het leed van de wereld in de schoenen van “het kapitalisme” wenst te schuiven als
Parenti consequent doet, dan spoor je niet. Lijkt me voor zichzelf te spreken, alhoewel ik me hier, op deze site,
wel eens ernstig kan vergissen in het gezonde verstand van een aantal deelnemers.

16.

Anoniem

31 Mrt 2006 om 12:08
Geachte Heer Bruéns,
Als U het nog aankunt:
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http://www.adl.cc/voteforusa//jewsforusa/

17.

SamBroersma

31 Mrt 2006 om 14:36
Geachte heer Bruéns,
Dank voor uw snelle reactie, op mijn verzoek aan een anoniem, met betrekking tot Michael Parenti. Evenwel.
Wanneer u wenst, dat uw woorden serieus genomen worden, dan behoort dat wel wederzijds te zijn. Want u
schreef “alhoewel ik me hier, op deze site, wel eens ernstig kan vergissen in het gezonde verstand van een
aantal deelnemers.” Ook wanneer kan worden aangenomen, dat u wellicht een gezonder verstand hebt, dan
andere deelnemers aan deze website, zie ik hierin voor u geen legitimatie, om u kennelijk laagdunkend over het
“gezond verstand” van andere personen uit te laten. Omdat een ieder handelt naar zijn eigen, al dan niet
beperkte of grotere, talent, en de kennis die iemand op enig moment met zich meedraagt.
U schreef ook;”Och, als je zo selectief al het leed van de wereld in de schoenen van “het kapitalisme” wenst te
schuiven als Parenti consequent doet, dan spoor je niet.” Hoewel ik de presentaties en de publicaties van
Michael Parenti niet uitputtend ken, ervaar ik uw kwalificatie over Parenti als niet genuanceerd en niet direct
gewenst.
Uit de “woorden” van Parenti spreekt groot inzicht inzake geopolitieke gebeurtenissen. Het staat u
vanzelfsprekend vrij, om zijn mening niet te delen. Wanneer u vol zou blijven houden, dat “Parenti niet zou
sporen”, dat zegt dat wellicht iets over u.
Was dit uw (of de) reactie “het lesje, dat ik over Parenti” moest leren?
Sam Broersma
Zoutelande

18.

Anoniem

31 Mrt 2006 om 15:16
Niet alleen vrouwen maar dus ook mannen moeten het bij de marine ontzien: Uitzending NOVA 30-3-06

19.

SamBroersma

31 Mrt 2006 om 15:22
Kort na mijn vorige bijdrage op deze site, viel het navolgende bericht in mijn digitale brievenbus.
Ik wil u deze mededeling niet onthouden.
Sam Broersma
Zoutelande
Beatrix c.s. visits Argentina - Sin vergüenza!
“This can only happen in The Netherlands were the House of Orange has a history of nazi and fascist
relationships. While Argentina is a democracy and tries to face her bloody history down in Old Europe there still
is a monarchy with a pitch dark past and not so much democratic feelings.”
FPF - March 31st, 2006 - Sin vergüenza means No Shame! And the incredible insensitivity of the foreign office
in The Hague, the Netherlands embassy and ambassador van Houtum in Buenos Aires, with the so called ‘royal
Oranje family’ this week visiting Argentina - beats everything. The abominable arrogance of those cryptofascists seems to have no limits.
THEY HAVE SUPPORTED EVERY DICTATOR AROUND THE WORLD FOR DECADES AND FOR PROFIT, AND WITH
THEIR CLIQUE MANAGE THE NETHERLANDS NOW, LIKE A JUNTA. WATCH THEIR DEEDS, NOT THEIR WORDS!
There are many people in Holland being very ashamed of their brutal behavior, and the fact that they have
made Holland an active part of the criminal american PNAC’s war machine and it’s genocides.
Even if today the national propaganda channels - like RTV-NOS etc. in The Netherlands - are brainwashing the
people again in believing the taxes extorting ‘House of Oranje’ knows what ‘human rights’ are, the people know
better. The fact that this criminal crowd - invited by former president de la Rue, and NOT by President Kirchner
- travels around with a well known war criminal as Jorge Zorreguieta, should be proof enough: those Dutch/
Oranje people and their collaborators - that includes the media many times - have absolutelutely NO decency
nor morals.
BABIES KIDNAPPED FROM THE MURDERED YOUNG PARENTS
They insisted on visiting Argentina in the same week as millions memorized the at least 30.000 disappeared
and murdered by the Junta. And the hundreds of babies kidnapped from the murdered young parents, to be
given to killers i uniform. Zorreguieta was a minister and should be in jail for his crimes against humanity.
And believe me, I’ve seen fascism in Latin America, like in Chile when Nobel Literature Prize Laureate Pablo
Neruda a couple of days after the Kissinger CIA-coup in September 1973 - as far as I know was killed and saw
his house sacked by Pinochet soldiers. Federico Willoughby - the disgusting chilean traitor who had become
Pinochet’s media megaphone told me: “Those must have been ‘bandits’ with stolen military uniforms and
weapons”. Nobody in those days in Chile would even dare to handle a weapon: it was a sure death sentence.
Willoughby - who should be in jail for life - was lying as always.
PINOCHET’S PISTOLEROS SILENCED HIM
When I was at Neruda’s funeral [http://tinyurl.com/q4c46] most people who were there shared the opinion:
even if Neruda had cancer: they killed him! Pinochet’s pistoleros silenced him. And I still remember his funeral
in Santiago, which became the first public demonstration against the genocide by the US/CIA government,
when Kissinger had Salvador Allende whom I knew well had ’suicided’: putting Pinochet as henchman on the
bloodied throne. That was the same fascism as Videla and Jorge Zorreguieta represented in Argentina.
And in Tres Arroyos which they’ll visit today, the ‘Clockwork Oranje’ group certainly will not visit the Plaza de
Memoria: when 50 years ago the now dead husband of Beatrix - the by Lockheed bribed Bernhard - started
visiting Argentina he supported the fascists, never the people in Argentina.
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From an ‘angry Dutchman’ the FPF received this, and together with the links below that should make clear what
normal people in The Netherlands think. The fact that this contributor has to be anonymous should say enough…
Blood on the pampa
BY AN ANGRY DUTCHMAN
In the early fifties of the 20th century the former member of the SS, the former member of the nazi party
NSDAP and reigning Prince of The Netherlands went to the Argentinean fascist dictator Peron. In that time
Argentina was the homeland for nazis on the run. The Dutch Prince Bernhard met in Argentina several of these
nazi refugees. He shook hands in Buenos Aires with the Dutch nazi Sassen. Even though Prince Bernhard spoke
excellent Spanish his new friend would translate for his royal companion when there were discussions about
shady arms transfers. Later Sassen would become famous for his Eichmann-memoirs. But not only Sassen was
a refugee nazi friend in Argentina.
The prince with his black past befriended also the German nazi engineer Kurt Tank who was developing a new
jet for the fascist Argentinean regime. Along with prince Bernhard was his good friend Gerben Sonderman who
knew from his collaboration past in The Netherlands such a notorious nazi star as Klaus Barbie. Why should we
blow away the dust over these old files in which no one is anymore interested?
AS A COVER UP FOR ALL THE BLOODY STORIES
It is quite simple. History repeats itself again. The eldest daughter of prince Bernhard and now reigning
monarch of The Netherlands is visiting Argentina. In her slip stream the crown prince Willem-Alexander and his
Argentinean wife Maxima Zorreguieta. As a cover up for all the bloody stories which can not be told the royal
spin doctors have invented an Anne Frank-show in Buenos Aires. The royal family will visit the exhibition of the
German-Jewish refugee who fled from nazi-Germany to The Netherlands but who was betrayed by a not so
Jewish-friendly Dutchman of whom there were more then the Orange propaganda machine tells the world.
Why is the Dutch royal family making this strange move?
Just like in the old days of Prince Bernhard and his Argentinean fascist friends there is a new royal problem.
Maxima Zorreguieta is the daughter of a man who plotted to overthrow democracy in 1976 and install a fascist
military dictatorship in Argentina. This Jorge Zorreguieta represented the mighty big land owners. In the fascist
regime he was responsible for agriculture. But although this fascist denies it, he was also because of his
collaboration with the fascists responsible for the murder of 30.000 innocent people. Some of them were thrown
out of Argentinean planes above the sea and never to be seen by their loved ones.
And now the Dutch government airplane - paid by tax money of ordinary Dutch people - is transporting this
man Zorreguieta with blood on his hands for free inside Argentina. On board of the plane of the people of The
Netherlands he can chat over champagne with queen Beatrix. This can only happen in such mentally twisted
countries as Argentina and The Netherlands. In Argentina people were murdered by a bunch of state criminals.
IN THE NETHERLANDS THE RULING ROYAL HOUSE OF ORANGE IMPORTS WITHOUT ANY MORAL PROBLEM THE
DAUGHTER OF ONE OF THESE ARGENTINEAN MURDERERS.
This can only happen in The Netherlands were the House of Orange has a history of nazi and fascist
relationships. While Argentina is a democracy and tries to face her bloody history down in Old Europe there still
is a monarchy with a pitch dark past and not so much democratic feelings. [enditem]
Related:
* The visit today: NO DESAPARECIERON DE LA MEMORIA - Tres Arroyos recordó a quienes se llevó la dictadura
- Url.: http://tinyurl.com/rpvp8
* HIJOS / Holanda - NL = Español - Url.: http://www.hijos.nl/index.html
* Videla - Zorreguieta: Marta Sierra fue secuestrada en su casa el 30 de marzo de 1976, a menos de una
semana de producido el golpe militar en Argentina. - Url.: http://tinyurl.com/nhhtu
* Español - Nederlands - English: Google search Internet Results 1 - 10 van circa 137 voor “Jorge Zorreguieta”
+criminal - Url.: http://tinyurl.com/mpxcp
* Pictures WA + Maxima as babies - like those 400 at least kidnapped by the Videla junta - Url.: http://tinyurl.
com/k9h33
* Web site: officially Beatrix etc. in The Netherlands announce that the present visit of the Oranje racket to
Argentina is ”at the invitation of the present President Néstor Carlos Kirchner” - and that’s not true either - Url.:
http://tinyurl.com/gaeln
* EFE - LATIN AMERICA-PRESS - Killings of journalists in Latin America down, SELF-CENSORSHIP UP - Url.:
http://tinyurl.com/r6jbl
The Dutch author this far has lived and worked abroad for more than 4 decades for international media - when
they still knew what honest journalism was - as an independent foreign correspondent. Of which 10 years - also
during Gulf War I - in the ‘Arab World’ and the Middle East. Seeing worldwide that every bullet and every bomb
breeds more terrorism !
THERE HAS NOT BEEN ANY ‘OFFICIAL’ PROTEST BY ANYBODY IN THE DUTCH ‘MANAGEMENT’, THE SO CALLED
‘MEDIA’ NOR FROM THE HOUSE OF ORANJE CONCCERNING THE FOLLOWING, NEVER!
* THIS IS WHAT WAR IS LIKE, THIS IS WHAT ALSO IN THE NETHERLANDS THE WAR CRIMINAL PNAC
COLLABORATORS SUPPORT! AND FORCE PEOPLE TO PAY FOR! - “No Bravery - A nation blind to their disgrace”
- A 4 minute video with music by James Blunt - Produced by GlobalFreePress.com - Url.: http://tinyurl.com/
orhwg
* Como niños en Argentina: Former U.S. PNAC-Secr. of State Madeleine Albright-Korbel, in her comment on the
at least HALF A MILLION dead children in Iraq: “WE THINK THE PRICE IS WORTH IT” - On CBS ‘60 Minutes’ Url.: http://tinyurl.com/2vmc8
* PNAC HOLOCAUST: UNICEF reports that the under-5 infant mortality for 2003 was 110,000 in occupied Iraq,
292,000 in occupied Afghanistan. Gideon Polya: ‘Non-reportage of US-linked infant mass mortality’ - December
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23, 2004 - Url.: http://tinyurl.com/rb3rx
* HOLOCAUSTING TODDLERS: Children Continue To Be the Main Victims Of the U.S. War Crimes - By Dr. César
Chelala - Url.: http://tinyurl.com/oys87
* NUCLEAR HOLOCAUST for you too - Depleted Uranium for Dummies - Url.: http://www.notinkansas.us
* The despicable war criminal and the US/PNAC’s agent at the UN: ‘Bulldozer BOLTON’s way of working,
bringing deadly ‘democracy’ everywhere. A very short soundbite - Url.: http://tinyurl.com/5u98v
* REMEMBER CHILE ETC.? ANOTHER HOLOCAUST: THIS IS ONE OF MANY BY THEIR CIA: John Stockwell,
former CIA Station Chief in Angola in 1976, working for then Director of the CIA, George Bush. ”How 6 million
People Were killed in CIA secret wars against Third World countries” - Before 1986! - Url.: http://tinyurl.com/
gpcg
* Who - for centuries already - has been doing this to the rest of us, the world’s population? - The Global Elite:
Who are they? - Url.: http://tinyurl.com/c5xv5
* BEATRIX IS ONE OF THE LEADING ‘LADIES’ IN THE CRIMINAL BILDERBERG GROUP - Who’s financing and
profiting from all the wars and the killing of millions of people in wars based on lies and greed? - The ‘Federal
Reserve’ and it’s usurers is the absolute biggest crime against all humanity ever. - Url.: http://www.apfn.org/
apfn/reserve.htm
* “Sarah, if the American people had ever known the truth about what we Bushes have done to this nation, we
would be chased down in the streets and lynched.” - George Bush Senior speaking in an interview with Sarah
McClendon in December 1992. - And here’s why: ‘George Bush: The Unauthorized Biography’ - by Webster G.
Tarpley & Anton Chaitkin - Chapter - II - The Hitler Project - Url.: http://tinyurl.com/57qxk
* Global Predators - ŒFrauds-R-Us¹ - The Bush Family Saga - Url.: http://tinyurl.com/elarx
* The 9/11 drama was the ‘trigger’ used by the PNAC Group, killing Americans to further their inhuman goals:
Anybody who after seeing this video - ‘9/11 revisited’ - still believes the version from the ‘PNAC pack’ - the
Washington cabal - is beyond all professional help - Url.: http://tinyurl.com/r5sx4
* FOX: Video 49 min. The example how viewers are brainwashed and ‘outfoxed’ - Url.: http://tinyurl.com/b2zzl
* ‘Freedom of the press is guaranteed only to those who own one’ ‹ A.J. Liebling - The infamous US ‘Lie Factory’
- Url.: http://tinyurl.com/8ncal
* BEATRIX’S BILDERBERG GROUP KNOWS THIS: The 9/11 WTC drama was by the PNAC criminals planned
‘false flag’ terror, to ‘trigger’ their own global war of terror now ravaging the world - Url.: http://tinyurl.com/
b7ygk - It was an inside job - Google - Url.: http://tinyurl.com/7tj9d
*Read the Fightin’ Cock Flyer - Url.: http://fightincockflyer.blogspot.com/
* THE ONLY SOLUTION? - Help all the troops - of whatever nationality - to come back from abroad! - AND WITH
ALL THEIR WEAPONS, WHICH WE ARE FORCED TO PAY FOR BY TAXES - [http://www.apfn.org/apfn/reserve.
htm] - We need them badly at home in many countries to fight with us against our so called ‘governments’ and
their malignant managers - Url.: http://www.bringthemhomenow.org/
* It’s very unlikely, but if you indeed would prefer to unsubscribe from the FPF-list: just send an email in return
with the word ‘unsubscribe’.
FOREIGN PRESS FOUNDATION
http://forpressfound.blogspot.com/
Editor: Henk Ruyssenaars
http://tinyurl.com/amn3q
The Netherlands
fpf@chello.nl

20.

Anoniem

31 Mrt 2006 om 16:18
Om te voorkomen dat we gaan roepen dat ‘het die joden weer zijn’, is het goed om op die site van Hufschmid
zorgvuldig en goed (!) te lezen wat daarmee bedoeld wordt. Zorgvuldig wordt uit ons beeld gehouden dat hier
ook veel Joden kritisch over zijn!
Criminelen die aanslagen plegen op gebouwen en ons proberen een rad voor ogen te draaien, lijken zich te
verschuilen achter de emotionele lading die op het gespreksonderwerp rond zionisme en Joden zit…

21.

Anoniem

31 Mrt 2006 om 16:20
Lees hier hoe we in 1960 ook al gewaarschuwd zijn:
http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Freedman.html

22.

Anoniem

31 Mrt 2006 om 16:29
Leesvoer:
http://www.iraq-war.ru/article/83643
http://www.bigeye.com/altnews.htm
http://www.iraqwar.org/
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http://www.mega.nu:8080/ampp/
http://www.axisoflogic.com/

23.

Anoniem

2 Apr 2006 om 02:50
Sex Traffic.
Voormelde film uitgezonden op 31 maart j.l.om 20.40 uur en hedennacht herhaald op ARTE t.v.Volgend weekend deel 2.
Is dit het ,het mensenrechtenexporterende en elders in de wereld, in opdracht van de
“vrijheidslievende”Amerikaanse regering, te vuur en te zwaard brengende Europa ,van o.a.de christelijke
“wereldleider”Balkenende c.s.?

24.

Anoniem

2 Apr 2006 om 13:32
Zionisme.
Inderdaad zijn er ook veel kritische Joden en niet iedere Jood is een zionist.De volgende site wil ik U echter niet
onthouden:
http://www.nogw.com/warforisraël.html

25.

AriëlBruéns

3 Apr 2006 om 07:33
Och, ik eigen mij de vrijheid toe om iedere religie of “geloof”, hetzij theologisch of niet theologisch onderbouwd,
te bekritiseren. Het antikapitalisme is onderdeel van een sektarisch wereldbeeld dat samen te vatten is onder
ondermeer het socialisme en islamisme. Het eerste is een welhaast religieus wereldbeeld met onmiskenbare
fascistische trekjes en het tweede is een politieke fascistische koers, door mij ook wel het woestijnnazisme
genoemd, die zich verhuld als zijnde een religie. Het is niet mijn ambitie gerespecteerd dan wel serieus
genomen te worden. Althans, niet door “gelovige”. Andersom respecteer ik u ook niet en neem u al helemaal
niet serieus. Waarom zou ik ? Waarom zou ik respect moeten opbrengen voor, of flagrante flauwekul serieus
moeten nemen ? Of u mijn uitlatingen jegens communist Parenti genuanceerd en wenselijk acht zal me dan ook
een worst zijn. Parenti spreekt geen mening uit maar beleid een “geloof”, en zoals wel vaker met gelovigen
zoekt hij heel selectief argumenten om zijn overtuiging te staven. Uiteraard zegt dit wat over mij. Met name uit
ik mijn minachting voor mensen als Parenti en hun “geloof”. Het communisme/ socialisme heeft slechts aan
circa 100 miljoen mensen het leven gekost (and counting). En u eist hiervoor respect ? Wie neemt u nou in de
maling ? Wat zegt dit over u ?
Oh, u begon over het lesje dat ik moest leren. Deze toevoeging moet u niet in mijn schoenen schuiven.

26.

AriëlBruéns

3 Apr 2006 om 07:34
Kunt u even een (objectieve) definitie geven van zionist dan wel zionisme ?

27.

AriëlBruéns

3 Apr 2006 om 07:37
Wat is de onmisbare les die wij moeten leren van Hufschmid ?

28.

Anoniem

3 Apr 2006 om 09:29
“an organization of Jews whose goal is to create a nation for Jews”

29.

Anoniem

3 Apr 2006 om 09:31
Dat taboe’s en onwetendheid prima schuilplaatsen kunnen zijn voor criminelen….

30.

Anoniem

3 Apr 2006 om 11:53
Geachte Heer Bruéns,
Speciaal voor U opgezocht: http://www.jewsnotzionist.org/
en kijkt U ook eens op http://www.bilderberg.org/
altijd goed voor Uw algemene ontwikkeling.

31.

Anoniem

3 Apr 2006 om 14:17
De correcte URL blijkt: http://www.jewsnotzionists.org/ en inderdaad verhelderend! Thanks
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32.

Anoniem

3 Apr 2006 om 18:08
Sexslavinnen.
Ook het VPRO programma Tegenlicht heeft een uitzending gewijd aan de mensenhandel m.b.t sex op 2 april j.l.
(8 april herhaling om 11.00 uur net 3)
Naar schatting worden 3500 meisjes en vrouwen in het Nederland van de normen en waarden kampioen
Balkenende in bordelen en privéhuizen tot sex gedwongen.
En dan maar palaveren over de mensenrechten in andere landen.Je moet maar durven!

33.

Anoniem

4 Apr 2006 om 15:37
Er zijn 2 types mensen.
Mensen die het goddelijke, de Bron in zichzelf willen leren kennen. Het Ken Uzelve. Een leven in dienst van
Liefde en Verbondenheid. ZIJN
Mensen die wind najagen, de waan van de dag belijden, de Mammon vereren. Een leven gevormd en beheerst
door Angst. HEBBEN
Deze 2 zijn nooit te verenigen. De laatste groep zijn de ziellozen, zij die hun ziel verloochenen. Hun
verbondenheid met het bestaan.

34.

Anoniem

4 Apr 2006 om 18:26
Laten we ons houden bij de feiten: sexuele intimidatie. Waar ligt de grens? Schunnige opmerkingen maken,
pornofilms kijken, of flirten is naar mijn mening geen sexuele intimidatie. De grens ligt bij het systematisch
aandringen op fysiek contact dat niet gewenst is. Dat is ongeoorloofd gedrag en moet dus bestreden worden.
En dit “ongeoorloofde gedrag” kan door geen enkele generaal of minister worden afgedaan als “hoort bij de
bedrijfscultuur en is dus geoorloofd”.

35.

Anoniem

5 Apr 2006 om 15:19
Goh, was dat onder een links kabinet anders dan wel beter geweest ? De socialisten halen oorlogsmisdadigers
binnen alsof het onze grootste vrienden zijn. Denk eens aan die communisten uit Afghanistan. Doorzichtige
retoriek hoor.

36.

Anoniem

5 Apr 2006 om 15:21
Jeetje, wat een verhelderende opmerking (NOT).

37.

Anoniem

5 Apr 2006 om 15:22
Voor zover de godsdienstwaanzinnige retoriek ?

38.

Anoniem

5 Apr 2006 om 15:24
Zegt men dat dan ? Dat het bedrijfscultuur technisch veroorloofbaar is ? Ik heb daar geen minister op weten te
betrappen.

39.

Anoniem

5 Apr 2006 om 21:09
Ahum,was het niet de VVD,die jarenlang collaboreerde met de PvdA om de euthanasie,de vrije abortus en het
homohuwelijk erdoor te krijgen en daarbij de resterende voorliefdes van de PvdA erbij nam.

40.

Anoniem

30 Mei 2006 om 18:57
Kosovo Liberation Army.
http://www.globalresearch.ca/articles/VAR207A.html

41.

Anoniem

17 Aug 2006 om 07:58
Sex trafficking
http://www.jewishtribune.ca/tribune/jt-060330-23.html
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42.

Anoniem

17 Aug 2006 om 10:02
Rita Verdonk
Bedankt Rita en laat de aangiftes inzake gedwongen prostitutie,voorzover niet via -meld misdaad anoniem
(0800.7000)-direct aan de recherche gebeuren,ook buiten kantooruren en in de week-ends.

43.

Anoniem

18 Aug 2006 om 10:04
Mensenhandelaren.
In het democratische Nederland ,het land,dat vooroploopt,desnoods met geweld, als voorvechter van de
mensenrechten in andere landen.
zie:http://vrouwenhandel.punt.nl/index.php?gr=774917

44.

Anoniem

19 Aug 2006 om 00:37
How prostitution works.
Zie:
http://www.prostitutionresearch.com/how_prostitution_works/000012.html

45.

Anoniem

22 Aug 2006 om 20:42
Mensenhandel.
http://www.channel4.com/health/microsites/S/sex_traffic/index.html

46.

Anoniem

24 Aug 2006 om 07:48
Vrouwelijke cadetten VS.
Zie heden nieuws.nl inzake aanranding vrouwelijke cadetten op militaire academies V.S.

47.

Anoniem

24 Sep 2006 om 18:02
War in Iraq.
http://www.iraq-war.ru/article/103246

48.

Anoniem

27 Sep 2006 om 13:33
global security
zie: http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/5_102/Ch6.htm

49.

Anoniem

27 Sep 2006 om 13:42
Rectificatie:
http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/5-102/Ch6.htm

50.

Anoniem

30 Sep 2006 om 21:18
9/11
http://www.msnbc.msn.com/id/14723997/

51.

Anoniem

2 Okt 2006 om 09:43
9/11
http://tvnewslies.org/blog/?p=351

52.

Anoniem

2 Okt 2006 om 23:41
USS Liberty.
http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_attack_on_USS_Liberty
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53.

Anoniem

4 Okt 2006 om 23:20
total 9/11.
http://www.total911.info/

54.

Anoniem

14 Okt 2006 om 15:24
World War 4.
http://www.globalsecurity.org/military/ops/world_war_4.htm

55.

Anoniem

22 Okt 2006 om 16:17
1.Hitler’s Jewish Soldiers -schrijver:Bryan Mark Rigg-isbn:
0-7006-1178-9.
2.Opium trade made Roosevelt Millionaire-blz.:341 uit het boek - Westerling(oud commandant korps speciale
troepen voormalig Ned.Indië en destijds Islamiet geworden, Nederland behoorde met deze overzeese kolonie
tot het grootste Islamitische land ter wereld):”De Eenling”
Of such shady origin is the wealth of the Roosevelt (!!!!)family.

56.

Anoniem

26 Okt 2006 om 15:50
Hitler’s Jewish Soldiers.
beschrijving:http://www.kansaspress.ku.edu/righit.html

57.

Anoniem

30 Okt 2006 om 16:42
VOC/Balkenende.
Voor onze Surinaamse Rijksgenoten en de Premier:
http://americandefenseleague.com/jewslave.htm

58.

Anoniem

17 Nov 2006 om 09:58
Henk Kampf
Wordt er door de Excellentie rekening mee gehouden,dat Irak-Afghanistan niet de oorlog van de Nederlandse
bevolking is (2/3 is tegen),er tevens onder paars talloze Islamieten in Nederland zijn toegelaten,waardoor de
verhoudingen door het voormelde op scherp komen te staan en Nederland zich ook aan de conventie van
Geneve inzake het beschermen van krijgsgevangenen heeft geconfirmeerd.
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DEFENSIE: GEEN MIJNEN IN ENSCHEDE

Klokkenluidermenu

Jawel hoor, de ontwijkende antwoorden op de schriftelijke vragen van Christa van Velzen (SP) over
de vuurwerkramp zijn binnen. Volgens Defensie heeft de commissie-Oosting, die indertijd de
vuurwerkramp onderzocht, geen aanwijzingen gevonden dat zich op het terrein van SE Fireworks

Recente Berichten
●

landmijnen bevonden.
●

Ja, dat wisten we al. In het rapport van de commissie staat slechts dat Defensie in de jaren negentig
heeft BESLOTEN die 30.000 AP-23 landmijnen te laten vernietigen. Zo kan ik het ook. De vraag is
nou juist of de commissie-Oosting ons een rad voor ogen heeft gedraaid.

RSS

Maurice Lippens revisited: een gebroken man
Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’

●

Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

●

Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

●

Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

Wordt het niet eens tijd die twee militairen, die na de plof met eigen ogen ontstekingsmechanismen

●

Registreren

●

Inloggen

●

Berichten RSS

●

Reacties RSS

Stichting
Sympathisanten van deze site en van

●

OM behandelt Demmink-aangifte niet

●

JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink

anoniem gehoord, dus er staan geen wetten in de weg, laat staan praktische bezwaren.
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Voor de SP zal er weinig anders op zitten dan het hierbij te laten, naar gevreesd moet worden. Paar
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op het rampterrein hebben zien liggen, onder ede door een rechter-commissaris te laten horen?
Anoniem welteverstaan, want ze blijven liever gezond. Tijdens de IRT-affaire zijn er ook getuigen

klokkenluiders in het algemeen
kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

van de dag; ziedaar de taakomschrijving van de gemiddelde volksvertegenwoordiger anno 2005. Wie

Amsterdam.

Gerelateerde Berichten

zei ook weer dat dat de democratische controle in dit land niets meer is dan een ritueel?
Enfin, hier volgen de antwoorden van de staatssecretaris, voor wat ze waard zijn:
DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE
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Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Enschede na de ontploffing van de vuurwerkfabriek? Zo ja, om welke militaire explosieven gaat het

overheid

hier? Waren hier ook AP-23 mijnen bij? Welke hoeveelheden waren er opgeslagen bij SE Fireworks?
Waarom is hiervan eerder geen melding gedaan? Hoe verklaart u het aantreffen van militaire

kerstdemmink

●

●

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

ontstekingsmechanismen?
●

3. Kunt u expliciet uitsluiten dat er bij de vuurwerkexplosie in Enschede explosieven, munitie en/of
ander defensiematerieel is ontploft? Zo neen, waarom niet? Welk defensiematerieel was opgeslagen
op het terrein van SE Fireworks en in welke hoeveelheden?
Door de commissie Onderzoek vuurwerkramp (de zogenoemde ?commissie Oosting?) is
uitvoerig onderzoek gepleegd naar onder meer de oorzaak en de toedracht van de
vuurwerkontploffing op 13 mei 2000 te Enschede. Bij haar onderzoek heeft de commissie
de resultaten kunnen betrekken van de onderzoeken die acht Rijksinspecties hebben
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gedaan naar de vuurwerkramp. Tevens is er over het strafrechtelijk onderzoek dat naar de
ramp werd uitgevoerd overlegd en informatie uitgewisseld met het Openbaar Ministerie
(OM) en met het regionale politiekorps Twente. De medewerking met het OM strekte zich
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●
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onder meer uit tot het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en TNO, die in opdracht van
het OM werden belast met technisch onderzoek naar het verloop en de oorzaak van de
ramp. In dit kader heeft de commissie inzage gekregen in de resultaten van het onderzoek
van NFI en TNO. Dit onderzoeksrapport is gepubliceerd als bijlage bij het rapport van de
commissie Oosting. Uit het rapport van de commissie Oosting blijkt dat er geen
aanwijzingen zijn gevonden die duiden op de aanwezigheid van materieel van Defensie
(munitie of anderszins) bij het bedrijf SE Fireworks.
4. Is het waar dat militair getrainde experts op het gebied van gevaarlijke stoffen die tijdens hun
hulpverlenende werkzaamheden deze militaire ontstekingsmechanismen aantroffen daags na de ramp
rapport uitbrachten maar prompt werden weggestuurd met de mededeling dat zij hun bevindingen
vooral niet wereldkundig moeten maken? Wie heeft het besluit genomen om deze hulpverleners te
verhinderen hun ernstige bevindingen te rapporteren? Bent u bereid hier diepgravend onderzoek naar
te doen?
5. Is het u bekend dat deze hulpverleners in de weken na de ramp diverse malen telefonisch anoniem
met de dood zijn bedreigd? Is er technisch onderzoek geweest naar de herkomst van deze
telefoongesprekken? Wat was hiervan de uitkomst?
Tot de reikwijdte van de rapportage van de commissie Oosting behoorden naast de oorzaak
en toedracht van de vuurwerkramp ook de rampenbestrijding en het afhandelen van de
gevolgen van de ramp. Daaronder vallen ook de activiteiten die de verschillende betrokken
instanties onmiddellijk of kort na de ramp hebben ondernomen. Naast het feit dat uit het
rapport van de commissie Oosting blijkt dat er geen aanwijzingen zijn gevonden voor de
aanwezigheid van defensiematerieel, blijkt ook op geen andere manier iets van de
vermeende vondst van militaire ontstekingsmechanismen door hulpverleners. Ook van de
vermeende anonieme telefonische dreigementen aan het adres van hulpverleners is ons
niets bekend. Het ligt overigens in de rede dat er aangifte is gedaan, mochten zich
dergelijke doodsbedreigingen hebben voorgedaan, en er derhalve een justitieel onderzoek
is uitgevoerd. Van een dergelijke aangifte en / of een onderzoek is ons niets bekend. Met
inachtneming van de omvang en reikwijdte van het rapport van de commissie Oosting zien
wij geen reden om daar een nader onderzoek naar in te stellen.
6. Herinnert u zich de toezegging van uw ambtsvoorganger dat uiterlijk in mei 1998 alle AP-23
mijnen vernietigd zouden zijn? 2) Is het waar dat in 1998 niet alle exemplaren van de AP-23 zijn
vernietigd? Zo ja, waarom niet? Hoeveel exemplaren zijn er niet vernietigd? Zo neen, wanneer is het
restant (20.073 mijnen) vernietigd? Waar is dit gebeurd? Bent u bereid de vernietigingsrapporten van
de AP-23 openbaar te maken? Zo neen, waarom niet?
7. Is het waar dat het transport van de te vernietigen mijnen voor grote logistieke problemen zorgde?
Zo ja, waaruit bestonden die problemen? Is dat probleem ooit opgelost? Zo ja, hoe?
8. Is het waar dat een deel van deze mijnen op particuliere opslagterreinen is opgeslagen? Zo ja,
bent u bereid de Kamer te informeren welke terreinen het hier betrof, om welke periode het gaat en
of u de plaatselijke autoriteiten (burgemeester en wethouders, politie en brandweer) hierover hebt
ingelicht? Zo neen, waarom niet? Worden er nog steeds AP-23 mijnen op particuliere terreinen
opgeslagen? Zo ja, waar? Zij er Nederlandse AP-23 mijnen in het buitenland terecht gekomen zonder
uiteindelijk vernietigd te worden? Zo ja, waar en welke hoeveelheden? Zijn er mijnen opgekocht en
zo ja, door wie en in welke hoeveelheden?
Volgens de toezegging van mijn ambtsvoorganger in december 1997 (Kamerstuk 25 600 X,
nr. 39) zouden alle toen nog niet vernietigde AP-23 antipersoneelmijnen uiterlijk in mei
1998 zijn vernietigd. Dit betrof een aantal van 20.073 mijnen. Daarvan heeft de Franse
firma AF DEMIL, dat is gespecialiseerd in de vernietiging van munitie, 19.920 exemplaren
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vernietigd. Van de door u genoemde ?grote logistieke problemen? daarbij is mij niets
bekend. De laatste 153 mijnen zijn, zonder dat zich daarbij incidenten hebben voorgedaan,
door Defensie zelf onschadelijk gemaakt.
Over de levering van AP-23 antipersoneelmijnen aan het buitenland is de Kamer in 2003
ingelicht (Kamerstuk 28 686, nr. 5, van 14 april 2003). Daarbij is melding gemaakt van het
feit dat de desbetreffende mijnen ofwel zonder incidenten tot ontploffing waren gebracht,
ofwel onschadelijk waren gemaakt.
9. Kunt u aangeven of er nog ander defensiematerieel wordt of werd opgeslagen op particuliere
terreinen? Om welke terreinen gaat het en in welke periode werd welk materieel bij particulieren
opgeslagen?
Met uitzondering van kleine aantallen mijnen en andere munitie die worden gebruikt voor
onderzoeksactiviteiten, of waaraan door particuliere firma?s in opdracht van Defensie
werkzaamheden aan worden uitgevoerd, worden geen mijnen of munitie opgeslagen bij
particulieren. Ook in het verleden werden voor zover ik heb kunnen achterhalen mijnen en
munitie nooit op dergelijke manier opgeslagen. Zoals mijn ambtsvoorganger heeft gemeld
wordt van de AP-23 antipersoneelmijn geen voorraad aangehouden ten behoeve van
onderzoeks- en beproevingsactiviteiten.
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1.

Ex falso sequitur quod libet

10 Jul 2008 om 15:24
Zou het niet beter zijn in het vervolg structureel te spreken over vuurwerk-theorie.
Dit in combinatie met andere down-play elementen van de overheid, die inmiddels welbekend zijn.
Het trekt het speelveld wat in evenwicht.
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VICE-PRESIDENT WESTENBERG ATTAQUEERDE HP-FOTOGRAAF
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door Pamela Hemelrijk
Het leek wel of judge Westenberg een verdachte in een strafzaak was, zo schichtig sloop hij maandag
31 oktober de rechtbank te Rotterdam binnen. Toen een fotograaf van HP/De Tijd hem kiekte, flipte
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de edelachtbare bijkans; hij werd ziedend, verschool zich achter zijn attach?-case, vloog de fotograaf
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zowat aan en dreigde met hel en verdoemenis als de foto zou worden gepubliceerd. HP/De Tijd ging
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Judge Westenberg voelt zich aangetast in zijn eer en goede naam door de advocaat Hugo Smit. Die
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heeft zich laten ontvallen dat Westenberg, tijdens een lopende zaak, soms doodleuk zelf gaat zitten
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bellen met procespartijen. Iets wat een rechter helemaal niet mag.
zie ook HP/de Tijd van deze week: het verhaal ‘de vechtende rechter’
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Amsterdam.

Journalist Micha Kat tekende Smits uitlating op in zijn vorig jaar verschenen boek Topadvocatuur en

Gerelateerde Berichten

een unicum was geboren: judge Westenberg daagde de advocaat en de journalist voor het gerecht.

rechters die tegen elk??r gaan procederen. Wat zullen d?e een ruzie krijgen over de vraag welke

●

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

collega de zaak mag behandelen! Wij verheugen ons er nu al op.)
Voor judge Westenberg is het een thuiswedstrijd, als het ware. De Rotterdamse rechtbank bevindt

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Het ligt dus voor de hand dat de rechtbank alles zal doen wat in haar vermogen ligt om confr?re

overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

en zijn tegenpartijen bankroet zijn. De belastingbetaler dokt er wel voor. Gedaagden Smit en Kat
daarentegen zijn nu al tienduizenden euro?s kwijt aan hun verweer. En dat is waarschijnlijk nog maar
het begin.
Het draait allemaal om de vraag of judge Westenberg partijdig is geweest bij de behandeling van de
‘Chipshol-zaak’ in 1994. Het geschil draaide om de zeggenschap over Chipshol, een onderneming van
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zich namelijk in een netelig parket: als zij de vordering afwijst en Smit en Kat gelijk geeft, erkent zij
daarmee impliciet dat judge Westenberg wel degelijk een rotte appel in de mand is. Je ziet de
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de familie Poot, die bedrijvenparken wilden gaan ontwikkelen op peperdure bouwlokaties rond
Schiphol. De afgelopen tien jaar hebben talloze partijen, waaronder diverse overheidsinstanties,
getracht dat plan te dwarsbomen.
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De zitting uit 1994 ligt velen nog vers in het geheugen. De familie Poot beschuldigde Westenberg na
afloop onomwonden van partijdigheid. Professor mr. Wiek Slagter, die als kantoorgenoot van mr.
Smit de zitting bijwoonde, nam ook geen blad voor de mond: ?Smit had nog geen mond opengedaan
of hij werd al afgebekt en afgesnauwd door mr. Westenberg?, aldus de hoogleraar. ?De rechter stelde
dat er wat hem betreft helemaal geen pleidooi meer nodig was. Wij hadden maandenlang die
pleidooien voorbereid. Als je dan van de rechter hoort dat hij domweg niet ge?nteresseerd is, dan is
dat bizar en onacceptabel?.
Smit mocht uiteindelijk wel pleiten, maar kreeg niet eens de gelegenheid zijn verhaal af te ronden.
Bovendien werd hij volgens Slagter om de haverklap en op zeer onheuse wijze door Westenberg
onderbroken. ?In feite kwam dit neer op wetsweigering. Het was werkelijk een wanvertoning. Het
leek meer op een studentencabaret dan op een serieuze rechtszitting.?
Mr. Smit diende indertijd over het gedrag van Westenberg een klacht in bij de Haagse rechtbank,
maar kreeg nul op het rekest, want in de notulen van de zitting was van Westenbergs gesnauw en ge?
nterrumpeer geen woord terug te vinden. (Boze tongen beweren dat niet de griffier die notulen heeft
opgemaakt, maar Westenberg zelf.)
En dan is er nog bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman, die als adviseur van de familie Poot de zitting
bijwoonde. Hij vond aanvankelijk dat het allemaal wel meeviel, maar toen hij het vonnis van
Westenberg onder ogen kreeg geloofde hij zijn ogen niet. Daarin werden de Poten niet alleen in het
ongelijk gesteld, maar werd het hen ook verboden hun recht te zoeken bij de Ondernemingskamer
van het Amsterdamse Gerechtshof. En wel op straffe van draconische dwangsommen. Westenbergs
vonnis is later in hoger beroep vernietigd..
Het komt niet vaak voor dat deskundigen zich in zulke krasse termen over een rechter uitlaten, zelfs
al horen ze, zoals in dit geval, allemaal bij het verliezende kamp. Judge Westenberg heeft er
niettemin nooit stappen tegen ondernomen. Pas jaren later, toen mr. Smit in Kats boek terloops op
de Chipshol-zaak terugkwam, sloeg de rechter op tilt. ?Bij grote claims?, zei Smit bij die
gelegenheid, ?leert de ervaring dat rechters nerveus worden. Er gaan opeens gekke dingen gebeuren,
zoals rechters die uitvoerig met advocaten gaan bellen over een zaak. In de Chipshol-zaak is dat ook
gebeurd door mr. Westenberg van de Haagse rechtbank. Nederland lijkt wel te klein voor grote
claims. Iedereen kent elkaar. Laten we dat een variant noemen van ons poldermodel?.
Westenberg ontkent dit bij hoog en bij laag. Volgens hem is mr. Smit de enige bron van dit
indianenverhaal. Helaas voor hem heeft Smits toenmalige secretaresse bevestigd dat zij de judge in
1994 hoogstpersoonlijk met haar baas heeft doorverbonden: ?Mr. Smit reageerde verbaasd toen ik
hem zei dat ik mr. Westenberg voor hem aan de lijn had. Hij vroeg of ik me niet vergiste, of ik niet
de griffier van mr. Westenberg bedoelde. Maar nee, het was echt de rechter zelf. Na het gesprek, dat
zeker tien minuten heeft geduurd, kwam mr. Smit onthutst mijn kamer binnen?.
Het gesprek ging, volgens mr. Smit, over de pleidooien. Westenberg zei daar geen behoefte aan te
hebben, omdat de zaak wat hem betreft al was beklonken. Dat klonk niet erg veelbelovend voor de
familie Poot. Geen wonder dat mr. Smit ?onthutst? was.
Judge Westenberg liet zich afgelopen maandag (geld speelt immers geen rol) vertegenwoordigen
door de landsadvocaat mr. Boukema, die er maar op bleef hameren dat mr. Smit de enige bron is
van deze lastercampagne tegen amice Westenberg. Het zal nog een hele kluif worden om dat hard te
maken, want inmiddels hebben zich spontaan nog twee advocaten gemeld die Westenberg van
partijdigheid beschuldigen. Hun verklaringen zitten in het dossier. De ene is de Rotterdamse advocate
mr. Dumont. Ook zij kreeg een telefoontje van de judge, nadat zij hem had gewraakt. Westenberg
zou haar hebben afgeblaft en gedreigd hebben haar het werken voortaan onmogelijk te maken. De
ander is mr. K. ten Have. Hij vertelt dat zijn tegenpleiter ter zitting doodleuk een getuige ging zitten
souffleren, zonder dat Westenberg ingreep. Toen ten Have bezwaar maakte tegen deze gang van
zaken ontstak de judge in dolle woede, sloeg met de vuist op tafel. en schreeuwde Ten Have toe dat
hij de rechtszaal zou worden uitgezet als hij nog ??n keer een mond open deed. Terwijl een advocaat
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toch betaald wordt om in de rechtszaal zijn mond open te doen, laten we wel wezen.
E?n ding is zeker: mr. Westenberg en zijn advocaat Boukema zullen van goeden huize moeten komen
om al die beschuldigingen te ontzenuwen. En de Rotterdamse rechtbank zit met een akelig dilemma:
als amice Westenberg zijn zaak wint, laadt het college zelf de schijn van partijdigheid op zich.
Trekken Smit en Kat aan het langste eind, dan rust er voor eeuwig een smet op het blazoen van
judge Westenberg, hetgeen niet bepaald bevorderlijk is voor het vertrouwen in de Nederlandse
rechtspraak. Wat gaat het worden?
Enfin, de rechtankpresident zal proberen 14 december uitspraak te doen, maar het kon ook best wel
wat later worden, voegde hij eraan toe. Wij wachten in spanning af.
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1.

Anoniem

23 Nov 2005 om 20:07
Complimenten voor de rechte rug van Micha Kat en die van mr.Smit. Eerstgenoemde is een parel voor de
gerechtelijke journalistiek. Laatstgenoemde een man die durf koppelt aan een morele standaard die van alle
advocaten verwacht zou mogen worden.

2.

Anoniem

23 Nov 2005 om 21:42
Al die godverdegoderverde vieze vuile rechters opknopen aan de hoogste boom! Nederland kent geen recht dan
het recht van geld, geld, geld, geld en nog eens geld. Misschien als Kat en Smit de rechter een rijksdaalder
geven kunnen ze winnen.

3.

Anoniem

5 Dec 2005 om 08:07
Nederlandse rechters zijn onpartijdig, en hebben altijd gelijk……
Dat moeten de mensen geloven, en dat is natuurlijk: grote onzin. Als je 1200 rechters hebt, dan zitten er
uiteraard wat zwakke broeders tussen. Het volgende zegt genoeg.
Citaat:
“Hij was uitzonderlijk partijdig,” meent bijvoorbeeld prof. mr. Wiek Slagter over het optreden van Westenberg
tien jaar geleden in de Chipshol-zaak. “Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.”

4.

M.W.P.Zonneveld

7 Aug 2007 om 15:13
Kunt u mij informeren of er in deze website nog gereageerd kan worden ?Met vr.gr.M.Zonneveld

5.

M.W.P.Zonneveld

7 Aug 2007 om 15:48
Betreffende een GELD-TERUG-Actie. Je kunt het nooit winnen van een gerechtshof

6.

M.W.P.Zonneveld

7 Aug 2007 om 15:59
Je kunt het nooit winnen van een gerechtshof waar het arrest al vooraf wordt bepaald. De uitspraak van het
hoger beroep betreffende een GELD-TERUG-ACTIE werd vooral ingegeven door de angst om met succes door de
gedupeerde consumentenaansprakelijk te worden gehouden waardoor door de verkopers of haar verzekeraars
een miljoenenbedrag zal moeten worden uitgekeerd.

7.

harry van groen

7 Aug 2007 om 18:23
Er was een advocaat Boukema ,die voorzitter was/is van de NVJ Deze ging eigenhandig mijn kacht seponeren.
Een andere advocaat,die weigerde voor mij te getuigen,stelde: zeg nooit dat de rechter niet onafhankelijk is ,
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dan heeft u het al bij voorbaat verloren.Onzin natuurlijk ,gezien nu eur. Hof heeft gesteld dat nederlandse
rechter niet onafhankelijk is.Trouwens zij zijn afhankelijk vanhun onafhankelijkheid ,waarover de POLITIEK
beslist.
MISDAAD MAG NOOIT LONEN ,toch maken banken en verzekerings bedrijven dit zeker wel.
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Waar zijn we inderdaad mee bezig
Het Instituut rechterlijke macht kan dan wel volgens de commissie Deetman
succesvol gemoderniseerd zijn resp. succesvol aangepakt zijn;
nu de dienaren nog……
Nederland is volgens JP Balkendende veiliger geworden.
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●
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JP B baseert zijn onhoudbare stelling “Nederland is veiliger” op het aantal aangiftes.
In Nederland neemt de trek om aangifte te doen af Heer Jan Peter Balkenende.
Reden: slinkend vertrouwen in de Rechtstaat Nederland.
Slinkend vertrouwen in de Advocatuur.
Enige jaren sprak prof. Dr J. Brenninckmeijer in de media zijn zorg uit over het feit dat veel mensen geen
toegang meer tot de rechter krijgen. Als oorzaak voor dat feit wees hij op de toenemende commercialisering
van de advocatuur. Ook de landelijk Deken sprak in zijn jaarrrede 1995 zijn grote zorg uit over de toenemende
commerciele houding en opstelling van advocaten.
In zijn rechtsgedicht spreekt em. Hoogleraar Dr. Jan Leyten over het Juristenkamp als een regelrechte ramp en
dicht hij op grond daarvan:
scheid het koren van het kaf
help ons van de zwijnen af
Geen: “Alleen vier ik mijn Kerst in mijn cel” voor Rene.
Rene mag de cel verlaten.
Nu nog het Land.
mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie

2.

Anoniem

13 Dec 2006 om 10:22
Waarom wordt Deetman gevraagd voor deze studie ?
Omdat Deetman het eea in goed onderling overleg doet.
Als er een bepaald rapport nodig is bv omdat er nogal ophef is over de rechtspraak, nou dan wordt een (partij)
vriendje gevraagd zo’n “studie” te maken.
De conclusie is altijd geruststellend…
Ja, met die Schiphol-brand toen was mr Pieter van Vollenhoven ‘pro forma’ gevraagd. Eigenlijk mocht mr Pieter
niks concluderen. En toen mr Pieter wel degelijk de zaak serieus aanpakte, en wilde rapporteren, daarop dan
een hevig gelobby om toch vooral te voorkomen, dat zijn conclusies via rapport publiek werden.
Maw die fout wordt niet meer gemaakt.
Dit rapport van Deetman stelt geen f*ck voor ….
Ach, en zo gaat het gewoon verder…. Volgende (uiteraard positive) rapportje van Van Kemenade of zo….Enz.,
enz…

3.

Anoniem

13 Dec 2006 om 13:02
Van den Berg is uit de gevangenis gelaten voor de feestdagen omdat zijn vader op sterven ligt. Niets meer dan
een humane behandeling, zou ik zeggen.

4.

Anoniem

13 Dec 2006 om 14:23
Humane behandelinG
Tijdje terug bericht in kranten en op tv:
Een zware jongen (behoorlijk wat jaren te zitten) werd verboden zijn vader nog 1 keer te zien; zijn vader lag
ook op sterven.
Een zware jongen werd verboden naar de begrafenis van zijn overleden moeder te gaan.
Zeg mij, waarom Rene wel en die zware jongen niet?
Vluchtgevaarlijkheid kan in deze gevallen niet aan de orde zijn.
mr hjam peters/mrraapie/mr raapie

5.

Anoniem

28 Dec 2006 om 09:31
Wordt tijd dat we afstappen van het straffen van misdadigers. Dat werkt alleen maar corruptie en bevoordeling
van bekenden in de hand.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/367/apocalyps-part-two-klassenjustitie-is-de-norm.html (2 of 4) [3/11/2009 12:04:47 AM]

Test uw klokkenluiderkennis!

logoquizzed.gif

Apocalyps part two: klassenjustitie is de norm at Klokkenluideronline
Als de misdadiger niet meer gestraft wordt (ook nog eens superduur, zo een verblijf in een gevangenis) maar
alleen maar verplicht is de schade te voldoen, is iedereen blij. Het slachtoffer krijgt zijn geld terug, of weet dat
de dader tot aan zijn dood een groot deel van zijn inkomsten ten behoeve van het slachtoffer moet afdragen.
En we zitten niet meer met zo een achterlijk ouderwets strafsysteem waar het voor kan komen dat een
moordenaar na een paar jaar weer vrij rond loopt zonder enige tegemoetkoming naar de nabestaanden.
Egor van Elven

6.

Anoniem

8 Jan 2007 om 16:02
Geachte Heer Egor van Erven,
Tijdens het hoorcollege Inleiding Strafrecht is mij wijsgemaakt dat straf o.a. 2 doelen dient. Doel 1: strafreactie
van de samenleving naar de dader toe. Doel 2: signaal naar de samenleving: Zien jullie? als jullie dat en dat
doen, dan volgen er consequentie’s. Consequentie’s neergelegd in bijv. het Wetboek van Strafrecht.
Theorie en praktijk gaan vaak niet samen.
Nu de praktijk. mezelf beperkend tot het Advocatentuchtrecht.
Bij overtreding van de advocatenwet volgt in 99 van de 100 gevallen geen reactie van de samenleving (de
samenleving vertegenwoordigd door de Raad van Discipline, Hof van Discipline). Volgt er wel een reactie, dan
wordt daar binnen de beroepsgroep advocatuur niet moeilijk over gedaan. Advocaten blijven de gedragsregels
aan hun laars lappen ten nadele van de rechtzoekende. Eenmaal ter verantwoording geroepen is er altijd wel
een maatje in de raad van discipline en Hof van Discipline die de beklaagde (=-tegen wie een klacht is
ingediend) advocaat matst. Advocatentuchtrecht slechts bedrukt papier. Gerechtvaardigde klachten worden
heel en heel zelden gegrond verklaard.
Singnaalfunctie:
Overtreding van de advocatenwet wordt beloond met het Tuchtrechterschap Hof van Discipline. Winfried M.
Poelmann is een treffend voorbeeld. Een positieve beloning voor de man die de advocatengedragsregels, de
advocatenwet en vooral de Menselijke regels aan zijn laars lapt in de inmiddels landelijk bekende “B.-affaire en
de rol van de raad van toezicht orde van advocaten arrondissement Arnhem o.l.v. tuchtrechter Hof van
Discipline W.M. Poelmann.
2. De dader dient de schade te vergoeden.
De door het Gerechtshof Arnhem tot 15 maanden cel veroordeelde Nijmeegse ex-advocaat B. weigert weduwe
Hira het aan haar toekomende geld (het door hem verduisterde geld (enkele tonnen) na zijn veroordeling terug
te geven. Er is volgens de Nijmeegse ex-advocaat B. geen cent meer van over. Wat hij ermee gedaan heeft,
kan de Nijmeegse ex-advocaat B. de Rechtbank en het Gerechtshof Arnhem niet duidelijk maken resp. hij kan
het niet verklaren.
Weduwe Hira’s man is omgekomen tijdens de grootste vliegtuigramp uit de Surinaamse geschiedenis. (Vliegveld
Zanderije). De verzekeraar keert weduwe Hira enkele tonnen uit. De tuchtrechtelijk en strafrechtelijk
veroordeelde Nijmeegse advocaat B. stort het geld meteen op zijn Duitse Bankrekening in Kleve (Deutsche
Bank). B. is advocaat van weduwe Hira.
Ex-advocaat B. ontkent - ondanks veroordeling (o.a. verduistering=lijkenpikkerij) door de Rechtbank en het
Gerechtshof Arnhem - enig geld aan weduwe Hira verschuldigd te zijn.
Mevrouw Hira moet langs civielrechtelijke weg het geld van B. zien te krijgen.
De tuchtrechtelijk en strafrechtelijk veroordeelde ex-advocaat B. gaat in deze procedure volop- en zonder enig
schaamtegevoel - in de tegenaanval. Niet hij, maar weduwe Hira belazert de boel. Deze fijne jongen durft zelfs
in zijn papieren aan de rechter te stellen dat weduwe Hira niet getrouwd was; dat de omgekomene niet de
vader van hun dochtertje is. De natuurlijke vader - hoe diep kan een mens zinken - is aldus nog steeds B. weduwe Hira’s vriend.
De civielrechtelijke weg duurt al jaren. Tot op de dag van vandaag (8 januari 2007) heeft weduwe Hira nog
geen cent van de Nijmeegse ex-advocaat B. ontvangen.
Ik schaam mij voor mijn voormalige beroepsgroep - De Advocatuur- weduwe Hira financieel nooit te hulp te zijn
geschoten.
De opeenvolgende landelijke Dekens - waaronder mevrouw Unger - zwijgen.
Weduwe Hira leeft na de dood van haar man van een karig inkomen.
Weduwe Hira voedt haar dochtertje alleen op. Weduwe’s omgekomen echtgenoot is de vader van haar
dochtertje.
Oplossing ware dat de staat der Nederlanden mevrouw Hira het door B. verduisterde geld integraal aan haar
uitkeert; de Staat kan vervolgens een procedure tegen de lijkenpikker B. voeren. Eis: het aan weduwe Hira
uitgekeerde bedrag.
Deze gedachte is vanzelfsprekend ook van toepassing op de na een paar jaar vrijrondlopende afgestrafte
moordenaar. Laat de Staat direct na diens veroordeling de nabestaanden tegemoetkoming verstrekken; de
staat zal dienen te trachten het aan de nabestaanden verstrekte geld van de afgestrafte dader te krijgen.
mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie
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1.

Anoniem

21 Dec 2006 om 11:15
Goed om te horen, dat er althans iets van de kritiek op de rechtspraak doorklinkt in onderzoek van UvU. Nogal
lachwekkend om te lezen:
>>Rechters mijden het politieke debat, uit vrees gezag te verliezen. Alleen de eigen beroepsvereniging en het
bestuursorgaan van de rechterlijke macht, de Raad voor de Rechtspraak, geven ‘advies’. Maar dan meestal op
fluistertoon.< <
Ook hier klinkt door dat de Raad voor Rechtspraak een wassen neus is. Blijkbaar daar niet de juiste mensen.
Dat kan ook niet anders, want dat bestuurt mr Van Delden, en die zal niet gauw kritiek uiten op eea waarvoor
hijzelf grotendeels verantwoordelijk is… Op zo’n positie moet je iemand hebben, die wel vrij is om kritiek/
suggesties te leveren.
Jammer, dat dit onderzoek slechts strafzaken betreft.
Ach, het is een onderzoek (in)direct betaalt door Ministerie, dus ook van zo’n “onderzoek” moet je niet veel
verwachten. Het is weer vorm van Trifecta de loophole van het democratisch systeem:
The term has been extended to the realm of politics, where it is used to describe a situation in which an
executive of government appoints another elected official to a position and is also allowed to appoint his
successor. This process can be chained together; in other words, the executive can appoint an elected official to
a position, appoint another elected official to the other’s previous position, and finally appoint anyone to the
second official’s position. The first permutation of this chain is called a “quadfecta”.
The trifecta system is seen by many as a loophole in democracy, because it allows an executive to essentially
override a choice by the voters. This is mitigated by the fact that the system requires the agreement of all
parties involved. Executives have been able to get around this by making the position offered a very financially
lucrative or long term one.

2.

Anoniem

21 Dec 2006 om 12:31
Dat nooit meer,daar ben ik mee opgegroeid.Hele beschavingen zijn ten onder gegaan aan corruptie.Nederland
heet opgebouwd na 1945 te zijn, onzin moreel gezien is het alleen maar afgebouwd.HM.geeft criminelen lintjes,
en beloont in dit beschaafde land dus mensen die tot in hoogste in standtie pas schuldig zijn Dat dit natuurlijk
onderweg in deze rechtsgang al tot een schikking komt maakt deze stelling waardeloos. Wat te denken van
voorzitters van raden van bestuur,bijv,die bonus krijgen zij niet voor hun integere bekwaamheden,hebben vals
gespeeld,gestolen ed, maar schikken voor een onnozel bedrag met OM. wel met de mededeling dat zij niet
schuldig zijn. Het jaar daar op krijgen zij dan ,terecht ,een lintje,in de ogen van H.M. Nee de democratie en de
rechtsstaat zijn al 61 jaar failliet .Politici hebben zo hun salaris gestolen en hun pensioen
Zalige kerstdagen

3.

Anoniem

21 Dec 2006 om 15:48
Noodlot bracht mij de advocatentoga
Vanuit de groepsleiderswereld (moeilijk opvoedbare jongeren) betreed ik de voor mij als Mens onbekende
wereld “De Advocatuur”. Ik dacht als advocaat de mensen beter te kunnen helpen. Kortom: mr h.j.a.m. peters
- advocaat uit roeping.
Ik betreed echter een maffia-wereld; ik kom in de Nijmeegse maffia-wereld - het arrondissement Arnhem terecht.
En de Landelijk Deken? Hij/zij zwijge……
Het Dekenaat is voor hem/haar een goedbetaalde hobby.
Ik geef mijn toga met het grof vuil mee: een symbolische daad.
Ik sta dagenlang onder de douche.
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Ik moet de smerigheid Advocatuur van mij afspoelen.
Ik kom in contact met de Stichting Advocadur onder de bezielende leiding van de Heer Harry T.
Deze Stichting komt op voor de slachtoffers van het Rechtsbedrijf Nederland.
Ook daar zie het aantal dossiers groeien. Dossiers van slachtoffers van de Advocatuur, van de Rechterlijke
macht; van de raden van toezicht, van de raden van discipline, van het Hof van Discipline; van letselschadeadvocaten; van verzekeraars; etc.
Alles overwegende:
De Ineenstorting van de Rechtstaat Nederland is al jaren een feit.
mr hjam peters/alias mrraapie/ mr raapie

4.

Anoniem

25 Dec 2006 om 11:27
Geachte anoniem,
En nu? Nu de Rechtsstaat Nederland failliet is?
Wordt, zoals Em.Hoogleraar Recht Leijten (Katholieke Universiteit Nijmegen) in zijn rechtsgedicht schreef
“Scheidt het koren van het kaf, help ons van de zwijnen af” dan eindelijk werkelijkheid?
Einde zwijnerij kan betekenen een nieuw begin.
Maar ik hoop 1 ding: laat geen advocaat het faillissement afwikkelen. God beware ons.
De club waartoe zij /hij behoort is mede debet aan het faillissement van wat ooit Rechtsstaat Nederland was.
mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie
Laten

5.

Anoniem

26 Dec 2006 om 12:07
En nu?Als je kritiek hebt,moet je ook een oplossing aandragen.Of dat de juiste is hoor je dan wel weer.De
kersttoespraken waren weer politieke uitspraken. Eerst de belgische koning die stelde ,wat al in de wet en
grondwet staat,dat een ieder rechtsgelijkheid heeft,en niemand boven de wet mag staan.Ik hoop maar dat hij
dit gezegd hebbende ni niet stiekum het OM gaat bewerken,als een soort amnestie voor zijn zoon. Dan de
persvrijheid van onze koningin. Zolang deze elke maand geheimen vertelt aan hoofdredacteurs in landsbelang
maar ook eigen belang hebben wij geen persvtijheid. Dan de paus.Dat hij een leider is heeft hij zo niet door,
maar als ik hoogleraren aanschrijf die de hoogste regeringsorganen onderzoekt,met ernstige kritieken,zegt deze
mij geen tijd te hebben,en geen Pim Fortuyn te zijn
Wat te doen : in het kort Dit “bestuur”verzamelt alle aantijgingen van deze rubrieken,en stuurt deze naar de
informateur,met de mededeling dat strafvervolgingen niet alleen meer bepaald worden door de politieke
minister van justitie of tweede kamer(die zijn mond blijft houden)maar mede ook door het volk,
cq belanghebbende dmv een tribunaal
Inderdaad niet door mensen die verdedigers heten te zijn ,maar aanvallers worden en een kankergezwel is voor
de democratische rechtsstaat.Zefs de heer Knoops merkt op, die de splinter uit Irak moet halen,dat de politiek
het geen EEN keer over de rechtsstaat heeft gehad bij de laatste verkiezingenDe hele tweede kamer en de
regering met al z’n mediatraining legt het af tegen al deze klokkenluiders in een openbare discussie
Verder heb ik niets met bijv. republikeins genootschap bijv. De helft zal best ideeele bedoelingen hebben, maar
de andere helft heeft er weer belangen bij.
Zo kan het gebeuren dat een voorzitter van raad van bestuur verzekeringen,bank ,die lid is van de R.G.,wel een
lintje bedingt,en miljarden appeltjes voor de dorst van het gepeupel steelt,geen lintje mag uitdelen aan een
gehandicapte olympische speler die misschien maar een appeltje heeft gestolen
Ik hoop dat ik zo ook mijn steentje nog kan bijdragen,want faillieten mogen hun werk niet meer uitvoeren,dat
wordt strafbaar.

6.

Anoniem

26 Dec 2006 om 14:13
Tribunaal; de stem van het volk zal, neen moet gehoord worden
Geachte anoniem;
Met interesse heb ik uw reactie gelezen.
Van politiek Den Haag verwacht ik niets.
De stem van het volk zal niet worden gehoord.
Nog grijpt het volk naar het woord.
Hoe lang nog?.
De roep om eigenrichting wordt met de dag sterker en sterker.
Het volk zal het woord verlaten.
Nog kan het tij worden gekeerd.
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Volkstribunaal is het sleutelwoord.
mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie

7.

Anoniem

29 Dec 2006 om 08:46
Maffia-wereld - het arrondissement Arnhem
Abusievelijk noemde ik de advocatuur arrondissement Arnhem een maffia -wereld.
Deze “naamgeving” dekt de lading niet.
In de maffia-wereld heerst de maffia-code.
Overtreding van de maffia-code heeft negatieve gevolgen voor het overtredende lid.
In de advocatuur heerst de gedragscode voor advocaten.
Overtreding van de Advocatengedragscode heeft positieve gevolgen voor het overtredende lid.
Overtreding van de advocatencode (advocatengedragsregels) wordt juist positief beloond met bijv. het
Tuchtrechterschap Hof van Discipline.
Is het niet Winfried???
mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie

8.

Anoniem

2 Jan 2007 om 08:20
Het was mr Pieter van Vollenhoven die er deze dagen de aandacht op moest vestigen, dat NOG STEEDS
klokkenluiders onvoldoende bescherming in Nederland krijgen.
Grote, fraaie verhalen van MP JPBalkende hoe het onrecht elders in de wereld moet worden aangepakt, normen
en waarden, maar klokkenluiders die ziet men in NLzelf liever niet.
Klokkenluiders worden gestraft, omdat zij uit de school hebben geklapt. Het is ongeveer zoals bij de maffia,
daar mag ook niet geklikt worden. Klokkenluider Bos heeft het ook geweten. de man is jarenlang door het slijk
gehaald, en komt in dat wereldje niet meer aan de bak.
Mr. Van Vollenhoven heeft het wel begrepen, maar de NL overheid niet …..
Blijkbaar is de overheid bevreesd dat iedere klokkenluider bij bedrijfsleven/ overheid zal leiden tot nog meer
klokkenluiders. En het is een ons-kent-ons-wereldje dat zo veel mogelijk moet worden afgeschermd.
De affaire Spijkers, Bos enz…

9.

Anoniem

2 Jan 2007 om 11:58
Geachte anoniem,
Ben het volledig met u eens.
En waar Jan Peter Balkenende de moed vandaan haalt door te zeggen “wij staan er sterker voor” “wij staan er
beter voor” zal mij tot op de dag van vandaag een raadsel blijven.
Sterker: door een tekort aan klokkenluiders?
Beter: we hebben de klokkenluiders het zwijgen opgelegd.
Sterker of beter Jan Peter: Praat met de vrouw/de man in de straat; kijk wat voor ellende uw ömbuigingen
binnen de sociale zekerheid ons gebracht heeft”; kijk naar de talloze …… (te veel om op te noemen)
Het “resultaat van uw bewind”: uw parade-paardje”Voedselbanken” Minister-president, Voedselbanken…..
Beter of sterker doordat u niet weet wat er allemaal mis is in onze maatschappij.
Beter of sterker omdat u geen deel uitmaakt van het werkelijke leven; dat u leeft in een fantasie-wereld; een
schepping; een creatie in uw fantasie -wereld?
Wordt de hoofdfiguur/beeldhouwer in het werk van Jan Wolkers niet verliefd op zijn eigen creatie, zijn
volmaakte vrouw?
Een beeld dat hij bemint?
Open uw ogen Jan Peter Balkenende.
U heeft ons Klokenluiders heel hard nodig JP.
Door ons leert u de echte wereld kennen JP.
Wij tonen ook u hoe het er werkelijk aan toe gaat in ons land dat volgens u er beter, er sterker voor staat.
Advies: JP B lees dagelijks KlokkenluiderOnline Plus Courtwatch.nl
U zult u er uw voordeel bij doen.
mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie
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10.

Anoniem

4 Jan 2007 om 09:58
.. deze mensen zijn verplicht ondemocratische processen (onschendbaren deliquenten e.a. oorlogtuig en de
mensenrechten schendingen) te verdedigen. Beter gezegd, men staat toe dat deliquenten zich kunnen sterk
maken door een partij (pedopartijd) te stichten. Dat men vrouwendiscriminatie zelf via de 2-e kamer toestaat
(SGP) en ga maar zo door. Dat de VN zich vergrijpt aan kindermisbruik en andere criminaliteit (een voorbeeld
organisatie); bij wie moet je nog zijn?
De geschiedenis leert ons dat de ondemocratische processen niet samen gaan met echte democratie en dat
men besmet wordt met diegenen met wie hij omgaat. Zie de doelgroep van rechters. Zolang men dat niet
afschaft, blijft alles zoals het is. Ook al ben je onschuldig, zorgt men dat je medeplichtig wordt door te
infiltreren via je vrienden of je belachelijk te maken door allerlei trucages (via telefoon, internet, stemmen
herkenning kopiëren en plakken om zo namens je te spreken). Nee, zij weten hoe ze moeten infiltreren en je
dwingen. Wat blijft over: decadentie en verval. Er is geen respect voor mensen die “normaal” willen leven. De
ene voert de oorlog onder de mom van terrorismebestrijding en zegt dat het wederopbouw is en de andere
willen de hele drugsgebeuren monopoliseren (Afganistan), om zgn. het te verbieden. Echter kunnen wij weer op
onze linkse vriendjes wachten, dan wordt drugs weer legaal en dan kun je als ouder nergens meer terecht,
want dat rotsooi moet verkocht worden om daarna weer onze rechtse vrienden aan wapens te helpen (deze
inkomens worden dan witgewassen en zelfs op kinderspeelplaatsen vindt je de naalden en andere troep). Ja,
dan weer een oorlog voeren om de troep te bemachtigen. De rechtes en de politie en alle andere sociale
instellingen hebben dan weer werk. Wat voor prijs betaalt een gewone burger / ouder????????????????

11.

Anoniem

4 Jan 2007 om 10:05
.. deze mensen zijn verplicht ondemocratische processen (onschendbaren deliquenten e.a. oorlogtuig en de
mensenrechten schendingen) te verdedigen. Beter gezegd, men staat toe dat deliquenten zich kunnen sterk
maken door een partij (pedopartijd) te stichten. Dat men vrouwendiscriminatie zelf via de 2-e kamer toestaat
(SGP) en ga maar zo door. Dat de VN zich vergrijpt aan kindermisbruik en andere criminaliteit (een voorbeeld
organisatie); bij wie moet je nog zijn?
De geschiedenis leert ons dat de ondemocratische processen niet samen gaan met echte democratie en dat
men besmet wordt met diegenen met wie hij omgaat. Zie de doelgroep van rechters. Zolang men dat niet
afschaft, blijft alles zoals het is. Ook al ben je onschuldig, zorgt men dat je medeplichtig wordt door te
infiltreren via je vrienden of je belachelijk te maken door allerlei trucages (via telefoon, internet, stemmen
herkenning kopiëren en plakken om zo namens je te spreken). Nee, zij weten hoe ze moeten infiltreren en je
dwingen. Wat blijft over: decadentie en verval. Er is geen respect voor mensen die “normaal” willen leven. De
ene voert de oorlog onder de mom van terrorismebestrijding en zegt dat het wederopbouw is en de andere
willen de hele drugsgebeuren monopoliseren (Afganistan), om zgn. het te verbieden. Echter kunnen wij weer op
onze linkse vriendjes wachten, dan wordt drugs weer legaal en dan kun je als ouder nergens meer terecht,
want dat rotsooi moet verkocht worden om daarna weer onze rechtse vrienden aan wapens te helpen (deze
inkomens worden dan witgewassen en zelfs op kinderspeelplaatsen vindt je de naalden en andere troep). Ja,
dan weer een oorlog voeren om de troep te bemachtigen. De rechters en de politie en alle andere sociale
instellingen hebben dan weer werk. Wat voor prijs betaalt een gewone burger / ouder????????????????

12.

Anoniem

5 Jan 2007 om 19:38
Waarom les ik op deze site niets over de één na de de andere ‘aanklacht’ tegen het NRC bij de Raad voor de
Journalistiek die in de prullenbak wordt gegooid?

13.

Anoniem

6 Jan 2007 om 02:09
Tja natuurlijk bestond 100 jaar geleden de rechtsstaat ook al niet. En wellicht is ie er nooit geweest.
In Ned. Indië slachtte precies 100 jaar geleden Hendrik Colijn die later MP werd met volle overgave op Atjeh de
mannen, vrouwen en kinderen daar af. Deze massamoordenaar werd onderscheiden daarvoor!!!
Balkenende doet het dan niet zelf in Afghanistan, maar heeft natuurlijk wel evenveel bloed aan z’n handen dan
destijds Colijn.
Lang leve de VOC mentaliteit van Balkenende… roven plunderen en moorden…

14.

Anoniem

6 Jan 2007 om 10:47
Colijn
Geachte anoniem.
Las de naam Colijn.
Geschiedenis herhaalt zich.
bron: Honderd jaren / een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland 1840-1940; prof. mr P.J. Oud/
bewerkt en voor de periode na 1940 aangevuld door dr. J. Bosmans.
p239: na zijn aftreden als minister van oorlog in kabinet Heemskerk is hij een aantal jaren directeur geweest
van de Bataafsche Petroleum-maatschappij, maar is achter de schermen nauw betrokken geweest bij het
politieke gebeuren.
Colijn keert terug.
p239:In zijn rede bij het algemeen begrotingsdebat legt Colijn alle nadruk op de noodzakelijkheid van
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bezuiniging.
p240: als Colijn in september de begroting voor 1924 indient kondigt hij een politiek van sterke bezuiniging
enerzijds en belastingverhoging anderzijds aan om zo spoedig mogelijk tot een sluitend budget te geraken.
p243: drie biggetjes bij elkaar in 1 hok te krijgen.
p244: het beeld van de jaren rechts bewind is niet opwekkend. Het kabinet is van de ene crisis in de andere
gevallen.
Ben bij pagina 244 maar gestopt.
p244 t/m 409 zal ik t.z.t. bekijken.
mrhjampeters/alias mrraapie/ mr raapie

15.

Anoniem

7 Jan 2007 om 14:02
Desnoods met gewapend verzet !
Advocaat-generaal vervolgd voor wapenbezit
Het Openbaar Ministerie (OM) in Breda zal een 64-jarige advocaat-generaal van het gerechtshof in Amsterdam
vervolgen voor de invoer en het bezit van wapens en munitie. Het OM dagvaardt hem voor de meervoudige
kamer van de rechtbank.
De 64-jarige aanklager W. van B. werd begin mei bij de grens opgepakt na een bezoek aan een internationale
wapenbeurs in het Belgische Ciney. De advocaat-generaal werd samen met twee andere wapenliefhebbers
gearresteerd. Zij hadden onder meer verschillende geweren, een seinpistool, munitie en op machinepistolen
lijkende imitatiewapens bij zich.

16.

Anoniem

15 Jan 2007 om 20:11
kijk vandaag op trouw reacties treurig dat europese hof moet twijfelen aan onafhankelijkheid van onze rechters
15-01-2007
hopenlijk laat trouw dit een week staan
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1.

Anoniem
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7 Dec 2006 om 13:35
Blijkbaar zit Westenberg in het nauw….
Als de beweringen/ getuigenissen tot nog toe niet zouden kloppen, dan was Westenberg toch wel eerder
daarmee gekomen.
Blijkbaar is de bedoeling de zaak flink te rekken, zodat de interesse afneemt en Westenberg mogelijk nog
netjes met pensioen zou kunnen gaan.
Tijdrekken, uiputten en afleiden….

2.

Anoniem

7 Dec 2006 om 14:54
getuigen veroorzaken extra mist; dat geeft de rechter extra mogelijkheden bij het onderbouwen van vonnissen

3.

Anoniem

7 Dec 2006 om 14:57
nieuwe getuigen geven nieuwe mist en de rechter extra mogelijkheden bij het onderbouwen van vonnissen

4.

Anoniem

7 Dec 2006 om 17:06
Volledig mee eens geachte Anoniem.
Rechter Westenberg trekt zijn trucendoos open.
Zijn paperen straf kan zijn: schuldig zonder oplegging van straf. De veroordelende rechter kan Westenberg
straffen zonder oplegging van straf.
Alles overwegende aldus zal de veroordelende rechter schrijven::
Schuldig maar geen straf.
Westenberg is door de publiciteit om hem heen al voldoende gestraft.
Westenberg zal in hoger beroep gaan.
Op hoger-beroep- zitting en vooraf aan deze zitting opent de zittende magistraat wel weer zijn trucendoos.
Geholpen door de advocatuur.
O ja, dan is er nog zoiets als Cassatie.
Zullen we het ooit nog een keer Mogen meemaken dat een zittende magistraat - wiens daad voldoet een de
delictsomschrijving in het wetboek van strafrecht - en strafbaar is, zijn cel zal delen met een mede-gevangene?
Een meinedige bijstandsmoeder had allang gezeten.
Krijgt zij wel een advocaat?
Westenberg wel, toch?
mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie

5.

Anoniem

7 Dec 2006 om 17:20
Waar haalt Westenberg opeens zijn getuigen vandaan?
Ach, slechts een onderdeel van Westenberg’s vertragingstactiek.
Februari 2007: weer wat weken winst.
Zal er sprake zijn van nieuwe meinedige getuigen-verklaringen.
mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie

6.

Anoniem

7 Dec 2006 om 17:31
die advokaat heeft de handen vrij?

7.

Anoniem
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8 Dec 2006 om 15:39
Niet langer wachten: Nu Aangifte doen….
De zaak is duidelijk. Westenberg is beschuldigd van partijdigheid, van bellen met advocaten e.d. Dan begint die
Westenberg nota bene zelf een procedure - die betaald wordt door de overheid…..
Dan blijkt dat Westenberg bij verhoor flink heeft zitten liegen, dan is het tijd om aangifte te doen.
Je hoort toch vaak “noblesse oblige…” en dat juist rechters zelfs de schijn van partijdigheid moeten voorkomen.
Daar klopt natuurlijk niets van …. Geen enkele “noblesse” of goede manieren bij Westenberg - en ook
niet bij vele van zijn collega’s.
Leugenaars/ meinedige rechters aan de schandpaal… en graag zo spoedig mogelijk…

8.

Anoniem

8 Dec 2006 om 17:29
Beste Anoniem,
‘Aan de schandpaal’?, wie breng je daarvoor mee?….??
Dat dat oplucht begrijp ik natuurlijk en daarmee is die miljarden-handel meteen zelfs maar merkbaar
gesaneerd?…??
M.i. is de enige manier om iets aan dit probleem te doen, je zaken zo veel mogelijk zo regelen, dat je zonder
kunt, d w z bij afspraken maken het aspekt van een korrupt rechtssysteem expliciet meenemen; dus: meteen
zelf afspreken voor wanneer het verkeerd loopt.
Nogmaals: die lui gewoon proberen buiten te houden, ook voor later, en daar ook gewoon over praten;
daarmee ben je tenminste zelf al een stuk beter af..
Wanneer dat meer mensen gaan doen, kan de omzet in die handel op den duur gaan zakken en gaan ze wel
anders piepen, net als de beleggingshypotheek-aanbieders.
Hoe kom je trouwens op het idee, dat die lui goede manieren zouden hebben; omdat ze belachelijke tarieven
rekenen of met jouw en mijn belastingcenten smijten??

9.

Anoniem

9 Dec 2006 om 07:41
Schijn van partijdigheid
Het Hof van Discipline (hoogste Rechtscollege binnen het advocatentuchtrecht):
de advocaat dient de schijn van partijdigheid te vermijden.
Indien de advocaat zich hier niet aan houdt kan hij voor de tuchtrechter worden gesleept.
Mijn advocaat/rechtshulpverlener in de B.-affaire zit tot in zijn nek in de “B.affaire en de rol van de advocatuur
arrondissement Arnhem o.l.v. Deken/Tuchtrechter W.M. Poelmann. Poelmann is Deken; speelt een zeer
kwalijke rol in deze affaire.
Wat doet deze Nijmeegse advocaat?
Op verwijzing van de Deken/tuchtrechter W.M. Poelmann behartigt hij mijn belangen versus B.
De verwijzende Deken/Tuchtrechter W.M. Poelmann en mr J.F.E. van Halder handelen tuchtrechtelijk laakbaar.
Zelfs “het vermijden van de de schijn van partijdigheid” is deze Hoeders van het Recht onbekend.
En wie oordeelt: De raad van discipline.
Een wie zitten in dit Rechtscollege?
Antwoord moge duidelijk zijn.
Maar: op papier klinkt “zelfs de schijn van partijdigheid vermijden” goed, toch?
Bijzonder triest: Beiden zijn tuchtrechter.
mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie
mr hjam peters/alias mrraapie/ mr raapie

10.

Anoniem

9 Dec 2006 om 08:02
aanvulling op bijzonder triest:
Beiden zijn advocaat/tuchtrechter…..
mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie

11.

Anoniem

9 Dec 2006 om 09:48
U zult toch zelf wel op de video met Paul Ruijs in het Zwarte Schaap gezien hebben hoe die gasten om dit soort
verhalen lachen.
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Juristen, incl W: klachten over W?: graag, immers meer klandizie: met een z.g. contra-enquete meer mist
maken en dus nog meer uurtjes schrijven!!
Burgers worden m.i. met dit soort verhalen, waarin dure ook nog met hoofdletters geschreven titels worden
gebrukt voor ordinaire uren-schrijverij bevestigd in hun idee, dat het hier zou gaan om een in wezen te
vertrouwen systeem, waarbij scherpslijpers bezig zijn kennelijke problemen op te lossen; m.i. wordt het
systeem daarmee zelfs ondersteund, waardoor er dagelijks gedupeerden bijkomen.

12.

Anoniem

9 Dec 2006 om 10:51
Gedupeerde is lachwekkend?
Op rotary-avondjes, in advocatenkamers, op de jaarlijkse advocatenfeestjes, kortom, overal waar de ene
Kwaadheid (de Onmens) de andere Kwaadheid (de Onmens) ontmoet, zal om ons rechtzoekende/gedupeerde
van hun handelwijze gelachen worden.
Laten we de Haagsche Westenbergjes, de Nijmeegse Poelmannetjes, de van Haldertjes, de Hoppenbrouwertjes
e.a. hun gebulder om ons gewoon gunnen.
Hoogmoed voor de val!
mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie

13.

Anoniem

9 Dec 2006 om 11:04
Hoogmoed voor de val? u gaat dat niet doen; wie wel en waar is er een begin?

14.

Anoniem

9 Dec 2006 om 12:22
Uiteraard gunnen we foute rechters als Westenberg: vnl een veroordeling.
Daarom toch gewoon aangifte doen tegen dit slag volk, als die in de fout gaan.
Uiteraard dan maar zien of het een faire behandeling wordt.
Echter aangifte doen tegen leugenachtige/ meinedige praktijken dat is zinvol.
Het is en blijft een vervelende affaire voor Westenberg (en de lieden die met hem heulen)….
Rechter Westenberg staat nu al bekend om zijn leugens en partijdig optreden.

15.

Anoniem

9 Dec 2006 om 12:43
‘Echter aangifte doen tegen leugenachtige/ meinedige praktijken dat is zinvol’?? o ja?, vertel…’

16.

Anoniem

9 Dec 2006 om 13:48
Aangifte doen is zinvol. Daarmee vestig je de aandacht op het probleem, en toon je aan dat de mensen dit niet
pikken.
Uiteraard bij een klacht bij Raad/ Hof van Discipline, dan wordt je wat meewarig behandeld. Echter een aangifte
is andere koek.
Recent zijn er flinke schandalen geweest: rechters die vriendinnen mishandelen, de Puttense moordzaak e.d.
Daarom moet je niet denken, dat er gelachen wordt om een aangifte. Iedere negatieve publiciteit is vervelend.
Deze meineed-affaire is geen kattepis.
In dit geval hebben meerdere advocaten expliciet tegen Westenberg getuigd.
Daar wordt niet om gelachen.
Aangifte doen….De zaak niet dood laten bloeden…Westenberg c.s. wil tijd rekken…

17.

Anoniem

9 Dec 2006 om 15:17
Inderdaad geen kattepis voor de belastingbetaler; die is toch maar mooi voor al die uurtjes, inklusief die voor
bij vriendjes en vriendinnetjes ingewonnen adviezen, etc.;
Graag lees ik voor één gevalletje foute rechter, wat dat voor de belastingbetaler heeft betekend: kosten,
natuurlijk gouden handdrukken, inklusief betreffende de betaalde bijbaantjes, wat het opleverde, etc.;voor de
belastingbetaler; jij betaalt die ongein immers niet zelf.
Echte humor vind ik de bewering, dat ze wat dan ook vervelend zouden vinden; m.i. hebben deze lui overal
sch..t aan; kijk zelf maar: Google: video schaap ruijs

18.

Anoniem

9 Dec 2006 om 18:30
Geachte anoniem
De val van de advocatuur is al ingezet; door Advocatuur Nederland zelf.
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Dit proces is niet meer te stoppen.
Rechtzoekend Nederland pikt het niet langer; verzet zich in woord en geschrift tegen de hautaine Hoeders van
het Recht.
De talloze slachtoffers van de advocatuur pikken de wanproducten c.q. wanprestatie’s van de zgn. Hoeders van
het Recht niet langer.
Rechtzoekend Nederland komt in verzet tegen hun ons-kent-ons- wereldje.
Rechtzoekend Nederland komt in verzet tegen de beslissingen van de tuchtrechtelijke college’s binnen de
advocatuur.
“Nu sta ik - de beklaagde advocaat tegen wie een klacht wordt ingediend voor de raad van discipline.
Morgen Gij.
Morgen zal ik, nu de beklaagde advocaat, over jou oordelen. Ik zal jou dan matsen, ok?
Mats jij mij, dan mats ik jou-akkoord. Deal? Ok doen we.
Advocatuur Nederland verworden van Rechtbeschermers tot rechtsverkrachters.
De advocaat verworden tot onze grootste vijand.
Talloze boeken, artikelen, flyers, publicatie’s op internet m.n. op KlokkenluiderOnline verschijnen over de
beroepsgroep Advocatuur, een gesloten kaste.
Uit alles spreekt: Wij rechtzoekenden moeten tegen de Advocatuur worden beschermd.
Courtwatch.nl geeft ons deze bescherming.
De landelijk Deken Orde van Advocaten is niet blij met het inititiatief van de Heer Paul Ruys.
Publiekelijk worden de advocaten Nederland medogenloos afgerekend.
Paul Ruys, dank voor dit initiatief.
Rechtzoekend Nederland is meer dan gebaat bij uw site Courtwatch.nl
Uw site geeft ons die Rechtsbescherming tegen de Advocatuur waarom wij al zo lang schreeuwen.
De Landelijk Deken bleef doof; U niet.
Hadden wij iets anders van de Landelijk Deken kunnen verwachten?
mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie

19.

Anoniem

9 Dec 2006 om 18:53
Lieden als Westenberg willen de indruk geven, dat ze ongevoelig zijn voor kritiek.
En waarom willen ze die indruk geven ? Omdat ze publieke kritiek (en vooral aangifte) verduveld vervelend
vinden.
Ik heb zelf aantal advocaten-vrindjes (en ken ook vrij goed een aantal rechters via tennis, squash e.d.). Ik kan
je verzekeren, dat zij het verduveld vervelend vinden als er klachten/ herrie zijn. Uiteraard wordt dat niet
publiek toegegeven, want dan komen er nog meer klachten.
Neem van mij maar aan, dat deze affaire zwaar op de maag ligt - en niet alleen van Westenberg.
Recent was ook rechter Willems (Amsterdam) bij Buitenhof. Deze rechter benadrukte dat er toch wel
vertrouwen in de rechtspraak moet zijn. Wat dacht je, dat zo’n meineed affaire doet mbt vertrouwen
in rechtspraak ?

20.

Anoniem

9 Dec 2006 om 19:40
Geachte anoniem,
Kan me voorstellen dat een rechter het vervelend vindt.
Blijft de vraag: waarom heeft Westenberg het dan zo ver laten komen.
Uit hoofde van mijn beroep - Juridisch/medisch gerechtstolk/-vertaler Duits- heb ik veel rechters leren kennen.
Niets mis met hen.
Alleen ene Westenberg verziekt het aanzien van, het vertrouwen in de rechterlijke macht.
Westenberg moet ter verantwoording geroepen worden.
Westenberg dient de consequentie’s te trekken uit zijn handelwijze.
Westenberg dient zijn trucendoos gesloten te houden.
Er zal binnen de rechterlijke macht personele maatregelen dienen te worden getroffen.
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De rechterlijke macht en alleen de rechterlijke macht kan zorgen voor het herstel van vertrouwen in haar Macht.
mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie

21.

Anoniem

9 Dec 2006 om 19:46
correctie:
alleen ene Westenberg:
Alleen: ook ene Westenberg….
mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie

22.

Anoniem

9 Dec 2006 om 20:29
dat die lui graag de handen helemaal vrij hebben, geloof ik wel en ook, dat ze daar bij Buitenhof niet verder
naar hebben geinformeerd; mijn aktiviteit op dit forum komt door een recente ervaring met het rechtssysteem,
die niet anders was dan die van veel anderen; ik had tot voor een maand nog nooiit van Westenberg gehoord,
net zoals 15 miljoen inwoners van 0031 vandaag niet weten wie Westenberg is en ook volgend jaar andere
zaken aan hun hoofd zullen hebben: die rechter hoeft zich geen zorgen te maken: hij mag zijn betaalde
bijbanen houden, openbaarheid van rechtspraak mag wel, maar hoeft niet, noem maar op; mensen zullen
vertrouwen blijven houden in de rechtspraak

23.

Anoniem

10 Dec 2006 om 10:38
Geachte mr Raapie
Hoe kunt U nu met goed fatsoen stellen:
>>Niets mis met hen.
Alleen ene Westenberg verziekt het aanzien van, het vertrouwen in de rechterlijke macht< <
Uiteraard kan ik begrijpen, dat U voor rechters opkomt, want U hebt voor Uw inkomsten (gerechtstolk/
vertaler…) een goede relatie met rechters nodig. Maw zo objectief komt Uw posting dus niet over. NB Met vele
rechters zal idd niks mis zijn, daar hebben we het ook niet over.
Gaat U svp nou niet ontkennen, dat er de laatste jaren talrijke affaires met rechters zijn geweest
(probleem bijbaantjes, Puttense moordzaak, meppende rechter in Leeuwarden, rechter in Maastricht met
kinderporno, schandaal Hof A’dam benoeming, kijk eens op website www.sdnl.nl, www.courtwatch.nl….).
Ja, het zou goed zijn ALS de rechterlijke macht zelf voor herstel van vertrouwen zou zorgen. Nou, dat gebeurt
dus blijkbaar niet, daarom deze ophef… Dus moet er geholpen worden met het aan de kaak stellen van oa
Westenberg.

24.

Anoniem

10 Dec 2006 om 12:13
Geachte anoniem;
zag na inzending: alleen ene”; direct veranderd in - ook ene Westenberg
groeten;
mr hjam peters/alias mrraapie/ mr raapie

25.

Anoniem

10 Dec 2006 om 13:19
Geachte anoniem;
Tot het rijtje foute rechters o.a.:
-mr W.M. Poelmann - Hof van Discipline Utrecht / voorheen raad van discipline Arnhem;
-mw. mr Bemelmans - raad van discipline Arnhem;
-mr J.F.E. van Halder - raad van discipline Arnhem;
Voornoemde rechters spelen een zeer kwalijke rol in de “B.-affaire en de rol van de advocatuur arrondissement
Arnhem”.
- Hof van Discipline;
nadere opgave volgt.
Kortom: Heb ik mijn leven veel foute rechters ontmoet.
mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie

26.

Anoniem
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Westenberg vraagt contra-enquete aan at Klokkenluideronline
10 Dec 2006 om 20:27
klopt, naast alles wat die lui al mogen ook nog vertrouwen vragen is een absoluut zwaktebod

27.

Anoniem

10 Dec 2006 om 23:04
omdat ze dat niet hoeven te melden, weet je niet, of je met eenplaatsvervangend rechter te maken heb, wat in
feite vaak topadvokaten zijn bij grote advokatenkantoren; ik denk, dat die dat natuurlijk doen voor de centen,
maar vooral om te netwerken, o a vriendjes-advokaten goede uitslagen toespelen; m i kunnen ze die
langskomende zaken alleen maat stomvervelend vinden, die ze dan ook niet of nauwelijks voorbereiden; logisch
toch, dat ze zo onhebbelijk doen; en wat zou dat doen met de moraal binnen de branche??

28.

Anoniem

11 Dec 2006 om 07:23
Geachte heer Peters,
‘Vertrouwen’ heb je blijkbaar in resultaat in de toekomst op basis van akties van heden; de toekomst is immers
onzeker.
M.i. speelt dat bij de rechter hoogstens bij de benoeming, immers voor het leven.
U en ik gaan daar niet over; de rechter moet gewoon vandaag zijn werk goed doen op basis van dossier en
actuele wetgeving.
u en mij kunnen soms niet om de rechter heen, maar ‘vertrouwen’???
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VERSCHONINGSRECHT VOOR TELEGRAAF-JOURNALISTEN AFGEWEZEN

Klokkenluidermenu

De kans is levensgroot aanwezig dat Bart Mos en Joost de Haas, de twee journalisten van De
Telegraaf die begin dit jaar een reeks artikelen publiceerden over staatsgeheimen die door een exAIVD’er zijn verkocht aan de onderwereld, in gijzeling worden genomen om ze aldus te dwingen hun
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minder op geworden.
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Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal
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Stichting Klokkenluideronline. Het

aangegeven de claim op het verschoningsrecht niet te zullen honoreren. Op aandrang van de
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Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

rekeningnummer is 672997150. te
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advocaat van de twee Viktor Koppe is de zitting geschorst; op 27 november wordt deze hervat. Mos:

Amsterdam.

Gerelateerde Berichten

“We geven het OM geen enkele informatie. Maar de zaak staat nu wel op scherp. Saillant is dat het
OM ons best het verschoningsrecht wil gunnen, maar de RC gaat daar dus niet in mee.” Betreft het
hier een samenspanning tussen OM en RC? Dat zou je haast gaan denken. Mos: “De RC heeft
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aangegeven dat de rechtsorde door onze publikaties dermate is geschokt, dat er geen sprake kan zijn
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van verschoningsrecht.” In principe is het verschoningsrecht voor journalisten heilig behalve als er
●

sprake is van zaken van leven of dood, bijvoorbeeld als een bron tegen een journalist zegt dat hij een

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

grote bomaanslag gaat plegen. Van zo’n situatie is in dit geval geen sprake en dus is het des te
schokkender dat in deze zaak blijkbaar geen beroep kan worden gedaan op het verschoningsrecht.

overheid

deze vastzetting zit in principe geen tijdslimiet. Mos: “We weten formeel nog niet eens precies wat

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

genomen. Twee journalisten van NRC Handelsblad bleken eerder van deze aangifte op de hoogte te
zijn dan Mos en De Haas zelf.
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Feed voor dit bericht Trackback adres

1.

Anoniem

16 Nov 2006 om 22:33
Het is toch van de zotte ook dat je tegenwoordig als crimineel de journalisten kunt aanklagen die over je
wandaden hebben bericht. En “De identiteit van AIVD’ers is ook staatsgeheim.” zegt niets over de identiteit van
ex-AIVD’ers, ofschoon ik moet toegeven dat het mij niet duidelijk is of Paul H. op het moment van
berichtgeving nog werkzaam was voor deze organisatie.
Daarnaast vraag ik me af: zijn het de publicaties zelf die de rechtsorde geschokt hebben of zijn het de feiten die
hierin bekend gemaakt zijn, en indien deze feiten correct zijn is dit dan niet klinklare onzin? Niet de journalisten
maar Paul H. heeft de rechtsorde ernstig geschokt met zijn handelen. Als deze integere journalisten niet
gewoon dapper hun werk hadden gedaan was deze hele affaire naar alle waarschijnlijkheid gewoon weer
ouderwets in de doofpot beland, vindt ik persoonlijk een stuk schokkender.
In hoevere is de identiteit van hun bronnen uberhaupt relevant in deze zaak? Aangezien het hier om “breed
verspreide corruptie binnen Justitie” gaat, lijkt het mij eerder noodzaak om extreem zorgvuldig met deze
informatie om te gaan.
Niemand.
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Je kon erop wachten. De grote spindoctors vanuit politiek en media hebben een demonische
troefkaart uitgespeeld om het zittende kabinet van CDA en VVD alsnog de genadeslag toe te brengen
richting de komende verkiezingen: Nederlandse soldaten hebben Irakezen ‘gemarteld!’. Een
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Spindoctors slaan ongekend toe at Klokkenluideronline
Geweldig stuk. Pamela Hemelrijk zou een geweldige aanwinst zijn in Den Haag.
Eindelijk de boel daar eens bij de ballen pakken en de echte feiten openbaren.
Nadat ik deze week constateerde dat ze bij Nederland Transparant op de kandidatenlijst staat, krijgt ze met
zekerheid mijn stem.

2.

Anoniem
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17 Nov 2006 om 20:29
De gestelde martelingen met licht, water en geluid zijn minder erg dan een gemiddelde ontgroening bij het
corps of eenn bezoek aan eendiscotheek, het verhaal is bijna lachwekkend. Hoogst irritant is de reactie van de
politiek, van een mug wordt direct weer een olifant gemaakt en zoals gebruikelijk wordt de agenda van de
politiek niet gevuld met belangrijke onderwerpen maar bepaald door een krantebericht. Het wordt tijd voor een
onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van het hypocriete parlament.

Test uw klokkenluiderkennis!
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3.

Anoniem

17 Nov 2006 om 22:37
De aanval op Irak en de bezetting van dat land zijn oorlogsmisdaden volgens het internationale recht. Volgens
datzelfde recht zijn indertijd in Neurenberg enkele vooraanstaande nazis berecht, ter dood veroordeeld en
terechtgesteld. De afschaffing van tal van Iraakse wetten door satraap Paul Bremer in naam van de VS-regering
is een oorlogsmisdaad. De uitroeiingsoorlog tegen de Iraakse bevolking is een oorlogsmisdaad.
De lijst van oorlogsmisdaden, gepleegd in Irak door de VS, Engeland, Italië, Polen en al die andere
slavenlanden zoals Nederland, is eindeloos. Het echte schandaal is niet dat NL militairen tijdens hun illegale
aanwezigheid in Irak zich hebben gedragen op een manier die doorgaans niet van toepassing is op Nederlandse
arrestanten in Nederland, maar dat er überhaupt Nederlandse militairen zijn gestuurd naar Irak. Nederland had
dat nooit mogen doen.
Als Balkenende en zijn trawanten nu misschien verantwoording moeten afleggen voor “excessen” zoals de
Volkskrant openbaart, zou dat niet meer dan terecht zijn.
Maar van een eventuele “linkse” zege bij de verkiezingen kan geen enkel heil worden verwacht. De NL regering
zou net zo slaafs de dictaten uit Washington blijven uitvoeren als Balkenende nu.

4.

Anoniem

17 Nov 2006 om 23:18
P.v.d.A.
Was het niet de Partij van de Arbeid,die achteraf de steun gaf voor Nederlandse militaire hulp aan de bezetting
van Irak door Amerika en Engeland,alsmede direct,niet voor het Nederlands belang,maar louter voor politiek
gewin,om D’66 een hak te zetten en los te weken van VVD en CDA,voor zending van Nederlandse troepen naar
Afghanistan was?

5.

Anoniem

17 Nov 2006 om 23:43
De Amerikanen hebben ons indertijd bevrijd van Hitler en nu Irak van monster Saddam. De beste stuurlui staan
nog steeds aan wal in Nederland. In plaats van kritiek op USA daag ik ze uit om aan te geven hoe deze stuurlui
Darfur gaan oplossen? Of blijft het alleen bij praten?

6.

Anoniem

18 Nov 2006 om 00:45
De Nederlandse republiek heeft in 1783 de gehele buitenlandse schuld van de 13 Engelse koloniën
gegarandeerd (ik meen het bankiershuis Hope in Amsterdam). Pas hierdoor werd de onafhankelijkheid van de
VS echt mogelijk. Als het waar is dat de VS Nederland in 1945 hebben bevrijd, is dat slechts een
tegenprestatie. Maar los daarvan, Nederland is intussen wel een satellietstaat van de VS.
Nog even terug: als de VS zich in 1917 niet hadden bemoeid met de Europese oorlog, had er geen vernedering
van Duitsland plaatsgevonden en was Hitler niet aan de macr gekomen.
Nee, de VS handelen uitsluitend uit eigenbelang en hebben dat steeds gedaan. Ze hebben NL niet “bevrijd”
omdat we zo aardig waren.
Tenslotte, waarom hebben ze ons eigenlijk bevrijd? Nu doen ze precies wat Hitler altijd zo wordt kwalijk
genomen?
Nee, de Amerikanen hebben niets goeds gebracht, nergens.

7.

Anoniem

18 Nov 2006 om 09:28
“Amerikaanse bevrijders”
Heeft U op school geschiedenis gehad?Of alleen datgene na de mammoetwet van Cals(KVP) en de
middenschool van van Kemenade (P.v.d.A)? Nooit enige analyse op de andere pagina’s van klokkenluideronline
gelezen?Of gewoon oogkleppen voor?

8.

Anoniem

18 Nov 2006 om 09:31
“Amerikaanse bevrijders”
Dit slaat op anomiem d.d. 17 november 2006,23.43uur.
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9.

Anoniem

18 Nov 2006 om 09:42
Hebben Amerikane niets goeds gebracht?? Als ik je goed begrijp is dat dan de schuld van Nederland want als
NL indertijd de schuklden van de kolonien niet had gegarandeerd was de VS nooit ontstaan: wat een lulverhaal!
Natuurlijk behartigen de VS primair hun eigen belang maar zolang dat parallel loopt met mijn belang is dat
prima, ik ben dus blij dat ze Monsters als Hitler en Saddam hebben uitgeschakeld. Mocht je het daarmee niet
eens zijn dan kan je alrijd nog naar Rusland, Iran of Korea verhuizen, lijkt me een goed idee nu je stelt in een
satellietstaat van de VS te wonen.

10.

Anoniem

18 Nov 2006 om 10:18
Lulverhaal?
Weleens gehoord van volkssouvereiniteit?Dat betekent geen Hitler,Stalin etc.,maar ook geen opgedrongen coca
cola en hamburgercultuur en een ingrijpen van de CIA,met achter de coulissen de moneymakers van Wallstreet,
als den Haag niet in de pas loopt.

11.

Anoniem

18 Nov 2006 om 14:59
Van wie moet jij coca cola drinken?? Overigens best lekker met ijs en een schijfje citroen.

12.

Anoniem

18 Nov 2006 om 19:52
Studie geschiedenis en een PH D behaald in de VS. Ik heb daar 6 jaar gewoond dus ik weet waarover ik spreek.
U blijkbaar niet.

13.

Anoniem

18 Nov 2006 om 20:58
Geschiedenis.
Dan zult U mij ongetwijfeld uit kunnen leggen,waar het geld voor de Wehrmacht vandaan kwam voor een
Duitsland,dat een eerste Wereldoorlog verloren had,een enorme werkloosheid kende,met een gigantische
inflatie te doen had en een oorlogsschuld aan de gealliëerden moest afbetalen,die pas in onze eeuw kon zijn
afgelost.Ook de ondersteuning door Amerikaanse bedrijven van de oorlogsmachinerie van Adolf H.moeten U
toch achter de oren doen krabben.
Verder verwijs ik naar de uitgelokte aanval op Pearl Harbor door Roosevelt d.m.v.de blokkering van de
olietoevoer van het Japanse leger,teneinde de Nederlanders versneld uit de (aan mineralen zeer rijke)Indische
Archipel te krijgen,hier lag n.l. de kortste weg naar andere oliebronnen en kon aldus een wereldrijk ten gronde
worden bracht,wat evenwel talloze Nederlandse onderdanen het leven kostte,naast het leed wat anderen
moesten ondergaan.Het is duidelijk in wiens handen bedoelde mineralen tegenwoordig zijn,in ieder geval niet in
die van de plaatselijke bevolking.Op andere pagina’s van klokkenluideronline is over het voormelde reeds
uitvoerig ingegaan met aanvoer van de nodige literatuur,de vraag rijst evenwel,of U zich Nederlander voelt,of
dat U de zionistische (met weglating en verdraaiing van de feiten) leer aanhangt.Dat U 6 jaar in een bepaald
land heeft gewoond doet niet terzake,over het algemeen geldt de regel,wiens brood men eet,diens woord men
spreekt,helaas komt dit in wetenschappelijke kring ook voor.

14.

Anoniem

19 Nov 2006 om 00:07
Wta U schrijft klopt mijns inziens wel. Behalve dat van de Duitse oorlogsschuld. Die is (voor WO I) nooit
afbetaald, maar afgewenteld op Engeland en de VS. Daarom heeft de Deutsche Bank in 1923 de inflatie
gecreëerd. Maar waarom noemt U mij een zionist? Is het echt zo moeilijk om bij uitwisseling van berichten niet
te vervallen in pogingen anderen te categoriseren dan wel te beledigen?

15.

Anoniem

19 Nov 2006 om 17:02
Geschiedenis.
Wie hebben een behoorlijke periode ,de door U ,terecht als monsters betitelde dictators Adolf Hitler en Saddam
Hoessein,gesteund?Uw stellingname ten gunste van het beleid van de top in Amerika gedurende lange tijd ,
doet ,mede gezien de schade,die Nederlandse onderdanen(het Rijk en de overzeese gebiedsdelen) door bedoeld
beleid in de periode 1940-1963 hebben opgelopen,in ieder geval de verdenking op U laden,dat U niet bepaald
interesse in belangen van Nederlandse burgers heeft,maar tendeert naar een hegemonie van de USA,Engeland
en Israël.Op zich is dat Uw keus,zodat ik de term zionist niet direct als een belediging zie,wel zie ik het zionisme
als een gevaar voor de souvereiniteit van andere landen.Als men de militaire steunpunten van Amerika na
iedere oorlog of revolutie in de loop der tijd waarneemt ,kunt U toch niet ontkennen,dat hier een zeer
oorlogszuchtige natie (bedoeld wordt de achtereenvolgende regeringen en de jongens achter de schermen)
bezig is.Dit betekent echter niet,dat ik b.v. de invloed van China niet inzie,daar waar het de bodemschatten van
b.v. Afrika betreft.

16.

Anoniem

19 Nov 2006 om 18:28
Ik ben helemaal geen voorstander van de VS-politiek, dit schreef ik nl.: Re: Spindoctors slaan ongekend toe
door Anoniem op 18 nov, 2006 - 00:45
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De Nederlandse republiek heeft in 1783 de gehele buitenlandse schuld van de 13 Engelse koloniën
gegarandeerd (ik meen het bankiershuis Hope in Amsterdam). Pas hierdoor werd de onafhankelijkheid van de
VS echt mogelijk. Als het waar is dat de VS Nederland in 1945 hebben bevrijd, is dat slechts een
tegenprestatie. Maar los daarvan, Nederland is intussen wel een satellietstaat van de VS.
Nog even terug: als de VS zich in 1917 niet hadden bemoeid met de Europese oorlog, had er geen vernedering
van Duitsland plaatsgevonden en was Hitler niet aan de macr gekomen.
Nee, de VS handelen uitsluitend uit eigenbelang en hebben dat steeds gedaan. Ze hebben NL niet “bevrijd”
omdat we zo aardig waren.
Tenslotte, waarom hebben ze ons eigenlijk bevrijd? Nu doen ze precies wat Hitler altijd zo wordt kwalijk
genomen?
Nee, de Amerikanen hebben niets goeds gebracht, nergens.

17.

Anoniem

19 Nov 2006 om 21:02
En de Nederlanders? Hebben die iets goeds gebracht? En ga jij nog wat doen in Darfur? Of moeten de
Amerikanen die nooit iets goed hebben gebracht het maar weer opknappen?

18.

Anoniem

19 Nov 2006 om 22:19
Laat de Amerikaanse regering eerst maar eens de autochtone Indiaanse bevolking haar rechten teruggeven i.p.
v.het “sociaaltje”in andere delen van de wereld uit te hangen.

19.

Anoniem

19 Nov 2006 om 22:58
Verenigde Nederlanden.
Hoe zou de Duitse aanval in 1914 en 1940 verlopen zijn,indien de Zuidelijke Nederlanden i.c.België(financiëel
gesteund door bankiershuis de Rothschild),zich in 1831 niet had afgescheiden van de Noordelijke Nederlanden?

20.

Anoniem

20 Nov 2006 om 03:59
Er wordt veel olie gevonden in de Soedan, dus de VS staan te popelen om in te grijpen. Maar er is een
probleem: de Chinezen hebben veel belangen in de Soedanese olie. Dus ingrijpen zal niet zo gemakkelijk gaan
als in Afghanistan (geen concurrenten en strategisch gelegen voor de aanleg van een oliepijplijn) en Irak (heel
veel olie). Overal elders waar de problemen groot zijn, maar waar geen olie is of iets anders is te halen, blijven
de VS liever weg.

21.

Anoniem

20 Nov 2006 om 13:03
Alleen al om de PvdA als links te betitelen is hilarisch…
Woutertje Bos is de Shellman, die de belangen van het grootkapitaal verdedigt ten koste van alle slachtoffers in
een vuile (Uraniumbommen) illegale (911 leugens) oorlog in Afghanistan!!!
http://www.hetechtenieuws.nl/2006-10-07.htm
De klootviolen van klokkenluidersonline spinnen er lustig op los ja…

22.

Anoniem

20 Nov 2006 om 14:31
Geen idee.

23.

Anoniem

20 Nov 2006 om 14:32
Ja zie de reacties op deze site. Geen woorden maar daden, leve USA!

24.

Anoniem

20 Nov 2006 om 14:35
Je geeft geen antwoord op mijn duidelijke vraag: ben jij missschien politicus of ambtenaar?

25.

Anoniem

20 Nov 2006 om 16:14
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Bedoelt U de V.O.C.?Kijk eens op http://americandefenseleague.com/jewslave.htm
Waarom zouden oude gewoonten in een nieuw jasje gestoken moeten worden met een neo koloniale oorlog
onder leiding van Bush c.s.,zodat alleen de bezetter van weleer vervangen wordt.

26.

Anoniem

21 Nov 2006 om 09:30
Martelingen.
http://www.cesr.org/beyondtorture.pdf
http://www.nogw.com/

27.

Anoniem

21 Nov 2006 om 15:55
You are so right! I haven’t quite been able to figure out the details of this thread, yet I could infer that some
guys out there are anti-American. Thanks however to all thos others for defending out great nation. If it weren’t
for the US, you people in Holland would be all goose-stepping in synch with your German masters!!!

28.

Anoniem

21 Nov 2006 om 17:32
Great Nation?
Voor de geïnteresseerde,die de werkelijke feiten,omtrent de jongetjes achter de schermen wilt weten:
Wall Street and the Bolshevik Revolution door Professor Antony C.Sutton
Wall Street and the Rise of Hitler door Professor Antony C.Sutton,alsmede andere werken van voormelde
professor.

29.

Anoniem

21 Nov 2006 om 21:58
Ik constateer dat het altijd nogal lastig is om zich bij een centraal discussiepunt te houden. Nog even terug:
helemaal waar dat de zaak van dat “martelen” uit de hoge hoed is getoverd om CDA en VVD schade te
berokkenen. Maar dat is niet waar om zou moeten gaan. Tijdens een ILLEGALE oorlog hebben Nederlandse
militairen in Irak mensen hardhandig ondervraagd. Wat hadden die NL daar te zoeken? Met welk recht
bevonden zij zich daar? Hun aanwezigheid was een aantasting van het Internationale recht, waar kleine landen
als NL bij zijn gebaat. NL pretendeert een democratie te zijn. Toch stuurt de regering tegen de wens van een
meederheid van de bevolking (kiezers dus) troepen naar allerlei landen die ons NIETS hebben gedaan. Wat is
dat voor farce? Daarmee onderscheidt de NL regering zich niet (op het gebied van de Buitenlandse politiek) van
de VS, Hitler-Duitsland, het Fascistische Italië, Japan, China, de Sowjet-Unie en allerlei andere frisse en onfrisse
staten in heden en verleden.
Dat zou eens aan de orde moeten worden gesteld in “Den Haag”. Wat is eigenlijk het NL belang? Blind de
domheden en misdaden volgen en steunen van de VS? Volgens mij is de VS onze vriend helemaal niet. Ja,
natuurlijk wel zolang we braaf doen wat Washnigtons zegt.

30.

Anoniem

21 Nov 2006 om 22:35
“Den Haag”
Heden om 13.32 uur op pagina “Mark Rutte beschuldigt de Volkskrant van manipulatie”de verdwenen
souvereiniteitsartikelen beschreven.Wat wilt U met politici,die elkaar vliegen afvangen in een t.v.debat,maar in
strijd met hun ambtseed aan de Nederlandse grondwet,de stemgerechtigde Nederlandse bevolking het
zelfbeschikkingsrecht ontnemen.
En wat zijn de gevolgen van de in strijd hiermede gedane internationale verdragen?

31.

Anoniem

21 Nov 2006 om 23:46
Deze discussie verloopt steeds moeizamer omdat iedereen Anoniem reageert en niet meer duidelijk is wie op
wie exact reageert en voor de hoeveelste keer. Suggestie voor deze boeiende site: alleen gebruikers met
herkenbare naam kunnen reageren.

32.

Anoniem

22 Nov 2006 om 07:16
In antwoord op 21-11-06 23.46. geachte m/v, u heeft helemaal, het is te bizar voor woorden, dat anoniem
geschreven moet worden. de angst zit er goed in bij de bevolking. het lijkt 40-45 wel. beste mensen neem aub
een schuilnaam aan. Ik ben Johan de W(aanzigge) dank u

33.

Anoniem

22 Nov 2006 om 07:24
In antwoord op 21-11-06 23.46. geachte m/v, u heeft helemaal gelijk, het is te bizar voor woorden, dat
anoniem geschreven moet worden. de angst zit er goed in bij de bevolking. het lijkt 40-45 wel. beste mensen
neem aub een schuilnaam aan. Ik ben Johan de W(aanzigge) dank u

34.

Anoniem
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26 Nov 2006 om 21:01
OK, dit bericht heeft ervoor gezorgd dat ik jullie site niet meer zal linken.
Dat achterlijke debiele gezever TEGEN links is te zielig voor woorden. Rechts is de grootste boosdoener in
dezen, ieder denkend mens weet dat.
De grootste oplichters vind je bij het CDA en de VVD, iedereen weet dat.
Alles wat ik hierin lees is een trieste slappe poging om partijen die de schrijver dezes niet aan staan zwart te
maken op basis van hele vage vermoedens, en op grond van het niet tegen je verlies kunnen.
Jullie zijn niet langer te vertrouwen.
Ajuus.
Amsterdam.

35.

Anoniem

27 Nov 2006 om 10:07
En hoe zit dat dan met die linkse volksmisleider Kok(P.v.d.A.er en ex-vakbondsleider),die met paars ijverig
voortging het Nederlandse volk van haar identiteit te beroven,Pim liet demoniseren en hem bescherming
onthield,militairen ter ondersteuning stuurde voor een oorlogszuchtige mogendheid,waarvan de leiding op
wereldmacht uit is en tenslotte,kennelijk vanwege dit destructieve beleid, beloond werd met aardige functies bij
een bepaalde elite?
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Dank voor uw mail.
Helaas kunnen wij u niet veel verder helpen. Beide makers werken niet meer voor ons programma.
Martin Fröberg is inmiddels algemeen directeur van de IKON, Roelf van Til heeft een eigen bedrijf. Beiden zijn
redelijk simpel te traceren via internet. Wellicht kunt u daar met uw vraag over de bewuste ‘Joris’ terecht.
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Bezoekers

Op de vraag waarom Netwerk geen aandacht heeft besteed aan de zaak Demmink toen die in de zomer van 2007
speelde, kan ik zeggen dat wij gezien onze (beperkte) menskracht keuzes moeten maken, hetgeen betekent dat er
soms zaken niet worden gedaan die op zich interessant zijn. Wij hebben momenteel één politie- en
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●

1165311 totaal aantal bezoekers

justitieverslaggever die zich bezighoudt met grote(re) verhalen. Een voorbeeld daarvan is de reportage over Theo
Tetteroo die wij vorig najaar hebben gebracht en waaruit blijkt dat deze man al jaren onterecht wordt vastgehouden
wegens incest. Zo zijn er meer onderwerpen. We zouden (soms) wel meer willen, maar de middelen zijn nou
eenmaal beperkt.

Test uw klokkenluiderkennis!

Met vriendelijke groeten,

logoquizzed.gif
Herman van Gelderen
hoofdredacteur Netwerk (NCRV)
Wellicht kunnen de heren Froberg en/of van Til zich hier melden om definitief uitsluitsel te geven over
deze kwestie van nationaal belang. Overigens heeft Van Til zich tegen de webmaster reeds in 2004 in
vage bewoordingen over de kwestie uitgelaten, woorden die destijds al in tegenspraak waren met de
inhoud van zijn eigen documentaire.

29 Reacties op “Affaire-Demmink: spoor Netwerk
loopt dood”
Feed voor dit bericht Trackback adres

1.

AIRVD

2 Sep 2008 om 15:18
Het staat helemaal niet vast dat de daders in de zaak Tetteroo onschuldig zijn. De daders hebben allebei
KEIHARD schuld bekent. Pas veel en veel later trokken ze opeens (onder advies?) hun bekentenissen in. De
politie is weer de schuldige. Je gaat me echt niet vertellen dat iemand zomaar schuld bekent onder druk van de
politie. Als je het niet gedaan hebt dan heb je het niet gedaan en dan ga je niet bekennen. Plus het feit dat de
ene dader (de broer) ook een aanklacht tegen z’n vader heeft ingediend en ook die aanklacht is vervolgens
weer ingetrokken.
En ook is er zogenaamd sprake van een onderzoek door een gynaecoloog die moedwillig door de rechters
genegeerd is. Na dit onderzoek hebben de daders hun bekentenissen opeens ingetrokken.
Wederom stinkt dit zaakje en wederom zijn er pedofielen bij betrokken. Netals bij de Schiedamse parkmoord en
Enschedese ontuchtzaak. Ik begin een trend te zien. En er zullen ongetwijfeld meer zaken zijn. De Emmense
sekskelder bijvoorbeeld waarbij Hans Crombag de boel weer mocht downplayen. Dit is slechts het topje van de
ijsberg.

2.

AIRVD

2 Sep 2008 om 16:02
Ik durf de volgende stelling wel aan: Zodra een pedofiele zaak door Justitie behandelt wordt beginnen er allerlei
vreemde krachten op te spelen. Hoe zou dat nou toch komen? Iets met een secretaris-generaal?
-Schiedamse Parkmoord
-Enschedese Ontuchtzaak
-De zaak Tetteroo
-De Emmense sekskelder
-De Eper incestzaak (heel bizar en veel gelijkenissen met X dossiers)
Graag verder aanvullen.

3.

AIRVD

2 Sep 2008 om 16:34
Het zal je inmiddels niet meer verbazen: De getuige-deskundige die de Eper incestzaak downplayde, Willem
Wagenaar, heeft veel samengewerkt met Hans Crombach (samen diverse werken gepubliceerd). Willem
Wagenaar is afgestudeerd in de experimentele psychologie en komt uit hetzelfde clubje als X dossier
downplayer Harald Merckelbach.
Er begint zich een netwerk van academici af te tekenen die stelselmatig pedofielen activiteiten downplayen
compleet met allerlei werken. Voor zo ver bij mij bekend is een van hun inmiddels veroordeeld, Fokke Fernhout.
Ondanks dat zijn vriend, Hans Crombach, ook in die zaak tegen veroordeling was, ondanks het harde bewijs.

4.

M.

2 Sep 2008 om 16:36
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@ AIRVD,
misschien heb ik het over het hoofd gezien, maar op welke bron baseer je jezelf als je stelt dat Crombag en
Fernhout bevriend zijn?

5.

AIRVD

2 Sep 2008 om 16:38
In dit artikel wordt dat vermeld, hij was gewoon aanwezig bij de zittingen:
http://www.observant.unimaas.nl/default.asp?page=/jrg26/obs32/art12.htm
Als je niet alles wilt lezen, ctr-f.

6.

M.

2 Sep 2008 om 16:45
Dank voor de link. Da’s inderdaad opmerkelijk!!

7.

Juriste

2 Sep 2008 om 23:20
Dat artikel in de Observant geeft weer dat Fernhout nogal naief is. Het verhaal van de videobanden onder een
plank in de vloer maakt hem verdacht en dat geeft het verhaal iets sinisters. Een kluis zou ik nog acceptabel
gevonden hebben, maar onder een losse plank verstoppen niet. Ik ontmoette hem een keer tijdens mijn
rechtenstudie in Maastricht. Hij sprak me aan op de gang in het gebouw en vroeg of ik studente was of een
vraag in die trant en hij stelde zich aan mij voor. Het was in die tijd nogal een experimentele organisatie bij de
universiteit van Maastricht. Job Cohen - nu burgemeester van Amsterdam - kwam ik ook regelmatig tegen. Job
Cohen overhandigde mij mijn doctoraalbul. Ik kan me wel voorstellen dat Fernhout niet hoefde solliciteren en
dat hij gevraagd werd voor de functie van rechter, want in Limburg gaat alles via vriendenkringen. Ik werd zelf
ook gevraagd om voor de president van de Rechtbank te werken.
Het is wel raar dat Fernhout niet genoeg steun kreeg uit z’n vriendenkring in de juridische wereld. Misschien
wilde iemand zijn positie innemen.

8.

Rv.

3 Sep 2008 om 01:07
Wat een bullshit-antwoord van Netwerk. Stelletje losers. Typisch het antwoord van een (al dan niet
geïnfiltreerde) organisatie die het lef niet heeft om bepaalde kardinale issues aan te snijden. MensenrechtenNGO’s hebben daar in dit tijdsgewricht ook een handje van. “We hebben de middelen er niet voor.” “Gebrek aan
mankracht.”
Bullshit. Gebrek aan professionaliteit, intelligentie, integriteit, lef en commitment, bedoelen ze.

9.

Micha Kat

3 Sep 2008 om 08:29
@Rv.
Een walgelijke reactie van die Van Gelderen inderaad, alsof ze bij Netwerk zelf ABSOLUUT NIET willen weten
hoe de vork in de steel zit!
Ik zat te denken: als ik die Van Gelderen een mail had gestuurd met: in een netwerk-uitzending van 1998
kwam ene Jan-Peter B. ter sprake die als aankomend kamerlid van het CDA betrokken was de bij de exploitatie
van een groot aantal bordelen en gokhuizen. Het is nooit vast komen te staan dat het hier om onze huidige
premier gaat, al lijkt alles daarop wel te wijzen. Kunt u mij op dit punt verder helpen? dat ie dan hetzelfde had
geantwoord.
Het lijkt me evident dat Netwerk onderdeel is van het complot en de cover-up.

10.

Pierre Lebon

3 Sep 2008 om 08:42
Ik vind dat je fantastisch bezig bent Micha, maar die laatste alinea is zeker beneden je stand

11.

Micha Kat

3 Sep 2008 om 10:11
@Pierre
Bedankt! Ik heb zeker mensen nodig die me in de gaten houden! Ik zit alles tenslotte helemaal alleen te doen
vanuit een niet nader te noemen locatie aan de Mekong!

12.

Pierre Lebon

3 Sep 2008 om 10:33
Have a banana! en ga zo door

13.

E-bee
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3 Sep 2008 om 10:35
Die van Gelderen ontbreekt het simpelweg aan morele moed. Die zit gewoon bij een organisatie ter
instandhouding van een goed salaris.

14.

AIRVD

3 Sep 2008 om 12:44
NetwerkTV laat zich in ieder geval voor het podefiele karretje spannen gezien de uitzending over de zaak
Tetteroo en het zwijgen over ene Joris D.
Wat betreft de journalistieke vrijheid moeten we ook duidelijk een onderscheid maken tussen het tijdperk vóór
9/11 en het tijdperk ná 9/11. Na 9/11 heeft er een grote ‘regime change’ plaatsgevonden in de mediawereld.
Nieuw bewind met nieuwe mensen. Waarschijnlijk komt deze van Gelderen uit de lichting ‘na 9/11′.
In het tijdperk na 9/11 is het uit den boze dat echte kritiek op politiek Den Haag wordt gegeven. Alleen een
zogenaamd kritisch schouwspel mag opgevoerd worden. Na goedkeuring door Den Haag uiteraard. Wat niet
goedgekeurd is mag niet besproken worden. In deze context moeten we het zwijgen over Demmink zien.

15.

Observator

3 Sep 2008 om 15:37
Ach ach, die media!
Een halfuurtje geleden zond ik een reactie in bij het AD, op een stuk betreffende een woningcorporatie die een
pedofiel de flat uit wil gaan zetten (omdat het slachtoffertje in dezelfde flat woont en hem regelmatig tegen
kwam. Het stuk stond groot op de voorpagina.
Na elders geweest te zijn keerde ik naar het AD terug en kon het stuk niet meer vinden. Nu staat het op pagina
zoveel en mijn reactie stond er niet bij.
“Dit geval (*pedo in zelfde flat als slachtoffertje*)zou natuurlijk stante pede opgelost moeten worden.
Hoe is het mogelijk dat zo’n situatie bestáát?
Het kan overigens nóg gekker:
SG van Justitie Joris Demmink ligt zwaar onder vuur wat betreft beschuldigingen van pedofilie. Maar justitie
wenste niet eens een onderzoek te doen naar de feiten! En liet hem in zijn functie”.
(*…*) = hier door mij toegevoegd

16.

E-bee

3 Sep 2008 om 15:58
Het zal wel aan mijn mening liggen maar het is mij nooit gelukt iets geplaatst te krijgen op het AD, dat is nou
echt een neoconkrant.

17.

harry van groen

3 Sep 2008 om 17:22
Mij is het ook nooit gelukt iets geplaatst te krijgen in AD.
Laatst mocht je als betalende sponsor vragen stellen aan Bert Heemskerk ,voorzitter(baas) van RvB RABO bank.
Als BAAS zet hij woekerploliseen in de markt ,laat dat door juristen controleren ,maar is niet verantwoordelijk
voor de diefstal in vereniging ,vreemd.
Hij collaboreerd met deurwaarders ,vraagt niet aan zijn KLANT of procedures juist zijn gevoerd etc.Int zomaar
JOUW geld
In een erfenis zaak ,maakt hij wel geld over aan anderen ,maar niet aan mij ,terwijl IK daar toestemming voor
moet geven.Maakt zo maar een rente rekening ,geen rente rekening van,
Een hypotheek wordt totaal afgelost ,vraag ik of die dan ook is uitgeschreven ,overal ,blijkt dus niet.
Vraagt huurgaraties op ,terwijl de procedures niet juist zijn gevoerd.
Biedt niet zijn excuses aan ,als de buurvrouw onze post moet behandelen ,tijdens vakanties,terwiojl wederom
procedures niet juist zijn.
Vergeet grote bedragen over te maken ,of kan het niet lezen ,terwijl 1 telefoontje genoeg zou zijn etc ,etc ,
Je neemt dus de moeite om deze vragen te laten stellen,mooit niet,opeens ben je geen KLANT bij de AD en de
RABO bank ,zo ik heb de rekeningen toen maar opgeheven.

18.

Observator

3 Sep 2008 om 18:04
@ E-bee & Harry van Groen
Het is mij één keer gelukt in het AD. Zelfs met de naam Joris Demmink er in. Micha citeerde ‘m nog in een van
de topics. En prees het AD, dat het wat beter zou doen dan de anderen.
Volgens mij was die reactie er toen alleen maar doorgeglipt.
Ach ja…….

19.

tess

7 Sep 2008 om 18:10
Overigens weet iemand waar dit over gaat?
http://www.demmink.net/
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20.

tess

7 Sep 2008 om 18:18
Ik heb Christa van Velzen (SP) maar weer eens benaderd:
http://kristavanvelzen.sp.nl/weblog/2007/06/14/is-er-wat-aan-de-hand-met-die-topambtenaar/#comment84394
Allerlaatste comment!

21.

tess

7 Sep 2008 om 18:19
Voor alle duideljkheid, comment nr. 51

22.

cmmtgnmn

8 Sep 2008 om 08:16
Tess,
Er IS geen comment nr 51 …
tav demmink.net;
Registrant:
Caja Demmink
Tennisveien 6 d
Sandefjord, 3244
NO
Domain Name: DEMMINK.NET
Created on: 2007-10-17 07:56:17 UTC
Expires on: 2008-10-17 07:56:17 UTC
Updated on: 2007-10-17 07:56:17 UTC
Administrative Contact:
Caja Demmink caja@spray.no
Caja Demmink
Tennisveien 6 d
Sandefjord, 3244
NO
47 950 01 656
Iemand anders dus….

23.

tess

8 Sep 2008 om 09:45
Krista van Velzen
Weblog
Krista van Velzen
donderdag 14 juni 2007, 9.25 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Krista in de media
is er wat aan de hand met die topambtenaar?
Seksdossiers in doofpot beland, kopte de Telegraaf gisteren op de voorpagina.
Opsporings- en inlichtingendiensten zijn al jaren op de hoogte van aanwijzingen dat hoge vertegenwoordigers
uit het overheidsapparaat zich schuldig zouden hebben gemaakt aan misbruik van minderjarige jongens.
Lees hier de rest van het artikel.
verkeersbord.jpg
Daar klopt niks van, tenminste, op een paar punten genoemd in dit artikel, volgens het OM.
De uitzending van 1Vandaag geeft meer duidelijkheid.
Opnieuw ophef over secretaris-generaal van Justitie Joris D
Er is opnieuw ophef ontstaan over de mogelijke betrokkenheid van secretaris generaal van Justitie Joris D. bij
een pedofilie schandaal. EénVandaag berichte eerder al over een onderzoek en een kort geding tegen secretaris
generaal van Justitie Joris D. In EènVandaag vanavond het vervolg.
Er loopt inmiddels een oriënterend onderzoek naar het handelen van de topambtenaar. Waarom is deze
ambtenaar niet lopende dit onderzoek op non-actief gesteld? De SP heeft samen met Fred Teeven van de VVD
opheldering gevraagd.
51 reacties »
1.
Laten we het beestje gewoon bij de naam noemen: Joris Demmink, secretaris-generaal bij het Ministerie van
Justitie.
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Reactie door Gijsbert — donderdag 14 juni 2007 @ 9:47
2.
Krista, ik maak me hier erg zorgen over. Ik ben erg bang dat als dit soort hoge gasten hun gang kunnen gaan
ze chantabel zijn en andere pedoseksuele misstanden zullen afdekken (hebben afgedekt). Vooral bij de justitieinstanties die met kinderen te maken hebben is dat risico erg groot. Als je dat combineert met de unieke
almacht van bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming dan is er alle grond voor wantrouwen. Af en toe
komt er ook wel eens half wat boven water bij dat soort instanties maar dat wordt dan snel weer toegedekt. Dit
maakt des te meer duidelijk dat het hoogste tijd is voor parlementair onderzoek of een parlementaire enquete
in deze richting. Daar hebben we ook al dikwijls om verzocht.
Reactie door Joep Zander — donderdag 14 juni 2007 @ 19:36
3.
OKAY KRISTA DE EERSTE STAP IS WEER GEZET hulde!!! Ik heb nog veel meer informatie op het net gevonden ,
en dan krijgt meneer donner waarschijnlijk ook zijn portie modder !!!! Dit echt smerig van de hoogste plank, en
er zijn heel veel mensen die het moeten hebben geweten !!
als je de wilt weten hoe smerig dit zaakje is moet je op deze site aan de rechterkant bij zoeken demmink
invoeren en dan krijg je gigantisch veel informatie DIT IS ECHT BIZAR hoe kan het in godsnaam dat deze man
nog steeds vrij rondt loopt !!! LINKJE http://www.stelling.nl/kleintje/
Aan alle mensen die dit lezen plaats dit linkje ook op andere sites
greetz mike
en krista neem anders eef contact met me op misschien kan ik nog meer info regelen
Reactie door mike — donderdag 14 juni 2007 @ 22:35
4.
dat kan ik best, ware het niet dat je je mailadres niet hebt achtergelaten
de mijne is kvvelzen@sp.nl
groet!
Reactie door Krista — vrijdag 15 juni 2007 @ 11:42
5.
Krista, blijf achter die engerd aangaan! Een jaar of 13-15 terug ontsprong deze meneer ook de dans. In
Rotterdam. Hij was net op tijd weg uit een bordeel in het “Blaakse Bos” (Kubuswoningen). De politie heeft toen
iemand anders maar gearresteerd. Deze meneer Joris ging alweer vrijuit en het was bekend dat hij toen al ruim

:(

tien jaar hiermee bezig was.
Reactie door Lydia Lembeck — vrijdag 15 juni 2007 @ 18:56
6.
Dit is al vele jaren gaande!
Zie ook: http://www.nwo-info.nl/
Reactie door Inanna — vrijdag 15 juni 2007 @ 21:00
7.
lees dit:
http://klokkenluideronline.nl/modules.php?
op=modload&name=News&file=article&sid=438&mode=thread&order=0&thold=0
Ik begrijp niet waarom men in de politiek geen sancties toepast en deze heren vrij laat lopen en ze niet
onmiddelijk opsluit? Waarom mag zo een misbruiker en wetsovertreder wel het recht spreken over een ander
(Jugoslavië tribunaal)? Waarom is Tonino niet voor het leven geschorst en opgesloten? Hebben deze heren
onschendbaarheid zodat ze boven het volk staan, zoals ook de VN-érs onschendbaar zijn en aristocratie enz. In
de UVRM staat dat alle mensen gelijk zijn en hetzelfde rechten hebben (waarom beschermt VN geen
mensenrechten, maar participeert aan oorlog)? Zolang de rechten van de mens niet als uitganspunt dienen,
zullen zulke smeerlappen zich verschuilen achter hun ambtelijke macht. Het oprichting van de VN was immers
om de UVRM te beschermen!!!!! Jullie zijn allemaal hetzelfde, één pot nat (ook al zijn jullie op de hoogte van
misdragingen, zullen jullie voor je collega opnemen, tegen het beter weten in.
Reactie door Feita — vrijdag 22 juni 2007 @ 18:39
8.
Feita, wat een lariekoek! Hoe kun je nu zeggen dat wij allemaal één pot nat zijn? Die man is helemaal geen
collega en als ik collega’s had die een orïenterend onderzoek tegen zich hadden lopen in verband met pedofilie
dan zou ik er ook voor pleiten die collega’s lopende het onderzoek op non-actief te zetten.
Reactie door Krista — maandag 25 juni 2007 @ 13:21
9.
Hi Krista,
Zie hier deel 1 van een actueel overzicht inzake Demmink en Baybasin:
http://zapruder.nl/portal/artikel/sex_drugs_en_kinderporno_in_de_nederlandse_ministeries_1/
Ook de vraagstelling van Stan de Jong is de moeite waard om in de gaten te houden:
http://www.standejong.nl
Op 3 juli bericht hij Demminks advocaat te hebben gevraagd hoe het nu zit met de opgelegde 240 uur taakstraf
na de Handel In Kinderen zaak. Het is namelijk wat vreemd dat Demmink daarna gewoon baas mocht blijven
van vreemdelingenzaken en vervolgens ook nog eens tot absolute topman wordt gepromoveerd.
De Jong wacht nog op antwoord.
Demmink zit in het buitenland zegt zijn advocaat.
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(wat is-ie vaak op reis. Ik dacht dat de Nederlandse rechtsorde toch vooral een binnenlandse aangelegenheid
is).
Reactie door David — woensdag 4 juli 2007 @ 21:25
10.
Beste Christa,
Op de dag dat de kamer met reces ging, heeft Hirsch Ballin nog even laten weten dat er niet wordt overgegaan
tot strafrechtelijke vervolging van Joris Demmink.
De doofpot is echter overvol! Zelfs onze hele Kinderbescherming valt onder het Ministerie van Justitie.
De manier waarop het Landelijk Parket deze zaak heeft onderzocht, lijdt kennelijk ook aan zuurstofgebrek! Een
Turkse Journalist die zou getuigen, is op het vliegveld van Istanbul tegen gehouden.
Zie: http://www.nwo-info.nl/2007/07/14/geen-strafrechtelijk-onderzoek-naar-joris-demmink/
Deze hele zaak stinkt naar volksverlakkerij!
Natuurlijk wens ik je een prettige vakantie en een mooie reis naar de VS. Maar zou je alsjeblieft na terugkomst
opnieuw je invloed willen aanwenden om een onderzoek op gang te krijgen naar de manier waarop Joris keer
op keer in de doofpot wordt gefrummeld? Want rond die doofpot hangt de stank van verschroeide kinderzielen!
Je hoeft echt geen hond te zijn, om dat te kunnen ruiken!
Reactie door Inanna — zaterdag 14 juli 2007 @ 17:13
11.
Beste Krista,
Het doet me deugd dat er tenminste nog één politica aandacht aan deze zwarte bladzijden uit de nederlandse
justitie-geschiedenis besteed. Al geruime tijd volg ik deze zaak en het lijkt erop dat de macht van J. Demmink
binnen de politieke scene zo groot is dat er niemand zijn nek uitsteekt. Het OM en politiek nederland proberen
deze zaak met alle mogelijk middelen in de doofpot te houden. Gezien de omvang zou een parlementaire
enquete nodig zijn om deze beerput te legen. Ik hoop dan ook dat U druk op deze zaak blijft zetten en
aanstuurt naar een groter draagvlak voor maatregelen. Het zal niet eenvoudig zijn maar gelukkig zijn er vele
die deze “vuile” affaire tot op de bodem uitgezocht willen hebben, ik verwijs U dan ook naar http://www.nujij.nl
alwaar U met zoekwoord Demmink de vele discussies kunt bekijken. Deze discussies zijn goed onderbouwd en
er zat ook één verwijzing van een klokkenluider bij maar helaas was de tip te summier.
Nogmaals veel sterkte in de strijd, mijn steun heb je. Mocht je nog vragen hebben dan mag U zeer zeker
contact met me opnemen.
Reactie door marck — zondag 15 juli 2007 @ 0:38
12.
http://www.nujij.nl/home.13.lynkx?zoek=Demmink
Reactie door Inanna — zondag 15 juli 2007 @ 10:31
13.
Vermeldenswaardig is wellicht het persbericht van de advocaten van Baybasin.
http://www.stelling.nl/divers/baybasin.html
(Bron: stelling.nl, kleintje actueel)
Reactie door ikweer — zondag 15 juli 2007 @ 14:40
14.
Amsterdam, 3 juli 2007
Inzake: H. Baybasin/ J. Demmink c.s. - Aangifte d.d. 2 april 2007
40430 PL/hj
Edelachtbare heer,
Hetgeen op 29 juni j.l. is besproken, hebben we teruggekoppeld naar onze cliënt, Huseyin Baybasin.
Het “Aanvullend Rapport” kunt u onder verwijzing naar de u reeds toegezonden documenten opvragen bij de
Turkse autoriteiten. Ik stuur nogmaals de voorpagina en laatste pagina van het rapport mee en vraag u bij de
aanvraag van deze exemplaren gebruik te maken. Ik heb gepoogd zoveel mogelijk informatie op deze pagina’s
in tact te laten op enkele namen van personen na. U kunt bij uw aanvraag vermelden dat het rapport in bezit
bleek van Huseyin Baybasin, van wie u het middels zijn advocaten hebt verkregen. Cliënt wil nogmaals
benadrukken dat het om staatsgeheime documenten gaat en dat het van belang is dat u dit ook vermeldt in uw
aanvraag aan de Turkse autoriteiten. Ikzelf ben niet bekend met speciale kanalen voor het opvragen van
dergelijke documenten, maar misschien beschikt u daar wel over.
Het document van 7 juni 2006 van de Turkse politie te Istanbul en het document van 25 december 2002 van de
Turkse Geheime Dienst kunt u op dezelfde wijze onder verwijzing naar cliënt opvragen bij de Turkse
autoriteiten. Ten overvloede sluit ik deze documenten nogmaals bij met de door ons verkregen vertaling ervan
uit de Turkse taal in het Nederlands.
Burhan Kazmali is naar ik heb begrepen sinds vrijdag j.l. weer in het bezit van zijn paspoort. Zijn visum voor
Nederland is ondertussen echter verlopen. Hij is bereid op korte termijn alsnog naar Nederland te komen om
vragen van uw zijde te beantwoorden. Mijn vraag aan u is of u over mogelijkheden beschikt de afgifte van een
visum aan hem te versnellen. Beter zou het zijn wanneer u op zo kort mogelijk termijn de heer Kazmali kunt
laten horen op het Nederlands consulaat of de Nederlandse ambassade in Turkije. Kazmali is bereid hiertoe alle
medewerking te verlenen en u ook het door hem in de zaak ondertussen verzamelde materiaal ter beschikking
te stellen. Ook kan met hem dan worden besproken of en in hoeverre de door hem geïnterviewde personen in
de zaak bereid zijn tegenover de Nederlandse autoriteiten een verklaring af te leggen. Ik doel hier op de heer M
—– K—— die heeft verklaard over zijn contacten met de heer Demmink in Turkije midden jaren ’90, alsmede op
een nu 26-jaar oude Turkse jongen die tegenover Kazmali verklaringen heeft afgelegd over zijn contacten met
de heer J. Demmink in 1995 en 1996.
De heer Kazmali is op dit moment te bereiken via het telefoonnr: 00 90 — ——-.
Dit nummer houdt hij speciaal voor u open. Andere nummers van hem zijn:
00 90 — ——- en (werkadres) 00 90 — ——-.
Van de door Kazmali geïnterviewde Necdet Menzir hebben wij begrepen dat ook hij bereid is tegenover de
Nederlandse autoriteiten te verklaren over zijn wetenschap. Hij staat erop dat dit middels een officieel
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rechtshulpverzoek gebeurt. Ik beschik niet over de woon- of verblijfplaats van de heer Menzir, maar neem aan
dat Burhan Kazmali u terzake verder kan helpen.
De Turks-Duitse journalist Mehmet Salih Çeveker is ook bereid uw vragen te beantwoorden. Hij is woonachtig in
Duitsland en bereid om zo nodig nog deze week naar Nederland te reizen voor een eventueel verhoor. Voor alle
zekerheid stuur ik u kopie toe van de door hem aan mij toegezonden verklaring van 20 december 2006.
Ook de heer Meyer E—- D—- is bereid tegenover de Nederlandse autoriteiten te verklaren indien dit middels
een officieel rechtshulpverzoek aan Israël wordt verzocht. Ik stuur u zo spoedig mogelijk zijn adres in Israël
toe. Zoals echter eerder aangegeven is de heer D—- evenzo bereid vragen van uw zijde te beantwoorden op de
Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in Israël danwel hiervoor naar Nederland te reizen.
Graag verneem ik ook van u of u geïnteresseerd bent in het afnemen van een verklaring van een persoon die in
de jaren ’90 van binnenuit het Amsterdamse pedofiele milieu heeft meegemaakt. Hij heeft wetenschap van
rechtstreekse betrokkenheid van de heer J. Demmink hierbij. Hij gaf mij aan bereid te zijn hierover in openheid
te verklaren, zij het dat prudent met zijn identiteit moet worden omgegaan.
Hoogachtend,
A.G.van der Plas
Reactie door mike — zondag 15 juli 2007 @ 20:10
15.
Zou het alleen om deze topambtenaar gaan dan was er weinig aan de hand. Maar kennelijk is er zoveel aan de
hand binnen het NL regentendom, dat het al niet meer mogelijk is voor de piaspionnen om er iets aan te doen.
(In de eerste plaats natuurlijk het meewerken aan illegale oorlogen, wat iemand tot oorlogsmisdadiger maakt.)
Bananenrepubliek zou men ooit hebben geroepen, ik denk dat je nu voor NL kunt spreken van een
BOTERMONARCHIE. (Er wordt niets gedaan aan de corruptie, want ieder heeft boter op het hoofd.)
Reactie door ko de dok — zondag 15 juli 2007 @ 20:39
16.
Ik vind dat hier echt iets aan gedaan moet worden. Moet ik nu nog geloven in dingen als rechtstaat en
rechtvaardigheid? Heeft de rest van NL oogkleppen op? Wat vind onze koningin er eigenlijk van? Weet ze het
uberhaubt? Kan het haar niks schelen? Gaan machtsmisbruik en kindermisbruik nog hoger dan we al denken?
Reactie door C.M. Rijken — zondag 15 juli 2007 @ 22:10
17.
Krista maak met deze Zaak (J.D ) De Partij beginselen waar..en laat de waarheid zegevieren..
Reactie door Beatrix — maandag 16 juli 2007 @ 0:32
18.
Aktie Krista! Heel goed en weet je gesteund door duizenden betrokken personen. Schroom niet eventueel onze
hulp in te roepen. Via de hierboven genoemde websites kun je het gros van ons bereiken en wij staan klaar om
in aktie te komen.
Reactie door CmmtGnmn — maandag 16 juli 2007 @ 10:34
19.
Er zijn hierover zoveel berichten in de loop van de tijd ,dat de integriteit van de topambtenaar gewoon niet
meer onbetwist is. Dat lijkt me niet te combineren met de functie. Ik begrijp echt niet hoe het kan dat ministers
(HirschBallin, Donner) hem in het zadel houden. Hopelijk komt de waarheid snel uit, waar of niet waar. Succes!
Reactie door Erwin — maandag 16 juli 2007 @ 11:31
20.
Beste Krista,
Allereerst hoop ik dat je een hele fijne vakantie hebt gehad. Ten tweede hoop ik van harte dat je dit verhaal
onder de aandacht gaat brengen van de grote media en waar dan ook. Het lijkt mij inmiddels ruimschoots
duidelijk dat OM/Justitie koste wat kost de vuile was binnen wil houden! Tijd voor frisse lucht… Vraag maar aan
Peter R. de Vries!!
http://www.peterrdevries.nl/tekst/mening-pers-en-gladio.htm
Met vriendelijke groeten,
Cicilia Mennink uit Apeldoorn.
Reactie door Cicilia Mennink — maandag 16 juli 2007 @ 11:47
21.
Ik sluit me aan bij Inanna’s oproep.
Reactie door Johnito — woensdag 18 juli 2007 @ 11:27
22.
Ik sluit me ook aan bij Inanna’s oproep.
Reactie door Oatman — woensdag 18 juli 2007 @ 14:02
23.
Beste Krista,
Laat deze man alstjeblieft niet zijn straf ontlopen. Corruptie is een ding maar kindermisbruik is onvergeeflijk.
Veel succes!
Reactie door Jonathan — woensdag 18 juli 2007 @ 14:27
24.
Ik vraag me af waarom zulke ernstige beschuldigingen niet worden onderzocht. Deze zaak is al *maanden*
bekend, en het valt volgens mij toch makkelijk na trekken of die rapporten inderdaad van de Turkse overheid
zijn. Het zou een zeer ernstige, en onacceptable zaak zijn dat onze overheid de drugshandel met Turkije
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reguleert, en dat de SG van Justitie zelfs persoonlijk een drugshandelaar is. Bah!
Reactie door Sjoerd Bakker — woensdag 18 juli 2007 @ 15:10
25.
Ik heb deze zaak ook al geruime tijd gevolgd en heb me de afgelopen weken en maanden wel eens afgevraagd
of de huidige, lage straffen, die aan zedendelinquenten worden opgelegd, iets te maken zouden kunnen hebben
met de Zaak-Demmink? Want we moeten ons toch allemaal eens achter de oren krabben als je hoort dat een
pleger van ontucht met kinderen er vanaf komt met een paar honderd uur taakstraf, paar maandjes
voorwaardelijke gevangenisstraf en creatieve therapie voor de duur van de proeftijd.
Tja, en waar zou de politiek bang voor zijn? Welnu, denk maar eens aan een 5-tal Ministers van Justitie die dhr.
Demmink ‘versleten’ heeft gedurende zijn escapades. Wie weet zijn het er wel 6? Of 7? Anyway, het punt is dat
al die 5, 6 of 7 personen natuurlijk op geen enkele wijze hun verantwoordelijk kunnen nemen. Immers, hun
huidige carriëre en die van de andere(n) staat op het spel! Tja, en bedenk: als nummertje één of twee iets
loslaat, dan kan nummertje drie, vier, vijf of zes ook niet meer zeggen: “Hela, gek! Ik heb daar nooit niks van
gemerkt!” Met andere woorden; de ene hand wast de andere. Een klassieke doofpotconstructie! En meneer
Demmink ieder weekend maar denken; “Vandaag nog één keer , en dan stop ik.”
Krista, meisje, hier moet wat mee gedaan worden! Start een Parlementaire Enquêtte op; het levert altijd wat
op!!!
Reactie door Braakbal — woensdag 18 juli 2007 @ 16:38
26.
Dit soort gedoe maakt dat ik niet meer ga stemmen, want als dit bij justitie kan gebeuren, dan ligt het voor de
hand dat het elders ook gebeurd.
Waar blijft de geloofwaardigheid naar het volk als zij wel voor ieder wissewasje gepakt wordt, vooral als je geen
geld hebt voor een goede verdediging?
Slachtoffers durven geen aangifte meer te doen omdat ze het niet meer vertrouwen en als je een slachtoffer
echt wil helpen is vertrouwen het eerste waarmee je misschien iets van de schade kunt herstellen. Justitie hoort
onkreukbaar te zijn, punt uit!
Reactie door Karel Scholten — woensdag 18 juli 2007 @ 19:25
27.
Krista,
Wat hebben Donner en Hirsch-Ballin voor groot belang bij dat zij alle onderzoeken jegens Demming blokkeren??
In feite maken zij zich schuldig aan het frustreren van de rechtsgang!!!
Zijn Donner en Hirsch-Ballin bang dat zij meegesleurd worden als Demming doorslaat??? Je zou het welhaast
denken.
Reactie door hudor — woensdag 18 juli 2007 @ 20:00
28.
Krista,
een grote vis inderdaad die echt slachtrijp is. Justitie is door en door rot, al jaren. Google maar eens op Paul
Ruijs uit Gouda of op de Sociale Databank Nederland, je haren vallen spontaan uit.
Misschien tijd voor een top-down screening en cleaning van het gehel justitiële apparaat?
Reactie door Dick Vredeveld — donderdag 19 juli 2007 @ 17:15
29.
Beste Krista,
ook ik vind dat het tijd wordt dat deze zaak grondig wordt onderzocht.
Reactie door Cybele — zaterdag 21 juli 2007 @ 10:00
30.
“De SP heeft samen met Fred Teeven van de VVD opheldering gevraagd.”
Dat klopt. Maar de SP en Fred Teeven hebben zich ook wel erg makkelijk met een kluitje in het riet laten
sturen, door kennelijk genoegen te nemen met de zeldzaam vage, onzinnige en leugenachtige antwoorden van
onze brave, wereldvreemde CDA-hypocriet Hirsch Ballin. Kom op, nu doorzetten… Eis een parlementaire
enquete naar deze zaak die zo langzamerhand als een kankergezwel de gehele rechtsstaat dreigt aan te tasten.
Reactie door Hans Seijen — zaterdag 21 juli 2007 @ 13:17
31.
Als ik niet voldoe aan de kleinst mogelijke boete voor het overschrijden van de 50 km grens, wordt ik via m-e
slaafjes uit mijn bed getrokken en het gevang in gesleurd!Via de wet mulder wel te verstaan. Klasse justitie is
allang een gemeengoed in dit klote systheem bah wat jeuken mijn handen zeg…
Reactie door huntington — zaterdag 21 juli 2007 @ 15:40
32.
Is dit niet altijd al zo?
Is dit niet precies de reden dat we nooit transparantie krijgen in die pedofiele netwerken en er alleen zo nu en
dan eens een mafkees op wordt gepakt om het publiek tevreden te houden en zo de grote netwerken buiten
schot te houden?
Ik ben er in de loop van de jaren achter gekomen dat de welbekende belgische psychologe die gespecialiseerd
is in pedofilie gelijk had toen ze na Dutroux zei, dat er in de het nog veel erger en veel dieper gaat, omdat
pedofilie onlosmakelijk verbonden is met macht.
Ik hoop dat het nu wel lukt om eindelijk die beerput eens open te trekken en zou niet eens verbaasd zijn als we
dan ook terecht komen in de 2e kamer, maar laten we dan ook niet vergeten dat het onze schizofrene geesten
zijn die de schizofrene leiders hebben gekozen die we nu hebben en zolang het volk het toe zal laten het ook
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door zal gaan.
Het ligt dus voor een groot deel ook bij ons.
Probeer ook andere leden van de 2e kamer in te lichten zodat er een breder vlak is en meerdere mensen
vragen gaan stellen.
Ik wens je veel succes en op het internet staan veel mensen achter je Mevr.van Velzen.
Ik hoop ook dat je een fijne vakantie hebt gehad.
Carpe diem homo universalis
Reactie door Lanoe — zaterdag 21 juli 2007 @ 17:18
33.
Ook op Zapruder loopt intussen een discussie:
http://zapruder.nl/portal/artikel/waarom_koestert_justitie_zijn_beerput_zo_innig/
Reactie door Inanna — zondag 22 juli 2007 @ 9:21
34.
De rechtsstaat is ernstig in het geding. Iedereen die deze zaak een beetje volgt constateert dat er hele vreemde
dingen gebeuren. Of hij nu schuldig is of niet, iemand in zijn positie moet simpelweg boven alle verdenking
staan. En dat is domweg niet het geval.
Eis een parlementaire enquete!
Reactie door Waan — zondag 22 juli 2007 @ 10:27
35.
Ik ben ook voor een parlementaire enquete!!
Laten we deze beerput openenen!!
Frank
Reactie door Frank — zondag 22 juli 2007 @ 14:21
36.
Pedofilie is net als drugshandel: de kleine visjes worden gevangen en het publiek wordt daarmee zoet
gehouden. De kleine vangsten maskeren het grote gebeuren.
Maar de werkelijke grote vissen: die blijven buiten schot: zowel bij pedo’s als bij (hard)drugszendingen.
Reactie door hudor — zondag 22 juli 2007 @ 17:11
37.
Goedzo Krista, ga aub. door als er iemand is die respect verdient ben jij het, ik wou wel dat ik ook zoveel lef
had in zovele zaken als die jij aan de kaak stelt.
Reactie door J vd Wal — maandag 23 juli 2007 @ 14:28
38.
Beste Krista,
Ik hoop dat je een fijne vacantie hebt gehad.
Dat je goed tot rus bent gekomen en er nu vol tegen aan kunt om de zaak Demmink flink aan de kaak te gaan
stellen.
Het wordt toch eens tijd om zaken te tot de bodum uit te zoeken als de burger daar om vraagt.
Succes Krista
Reactie door Morticia — dinsdag 24 juli 2007 @ 10:13
39.
Onvoorstelbaar dat dit zo lang moet duren.
ONDERSTE STEEN BOVEN. geen belang te bedenken die het rechtvaardigd de rechten van het kind met voeten
te treden.
BAH! moet iemand in een dergelijke positie niet vrij zijn van dit soort geluiden? DIRECT op nonactief in
afwachting van een gerechtelijk onderzoek. GEEN orienterend onderzoek.
1 wet voor iedereen aub.. oh wacht, dat hadden we al afgesproken..
Reactie door ]V[ — dinsdag 24 juli 2007 @ 15:28
40.
Krista, nog een verhaal waar je eens naar moet kijken: «Het werd steeds gekker» In het zaterdags bijvoegsel
van het NRC/Handelsblad, van 28 & 29 juli. (kan helaas niet naar gelinkt worden) •
Het is een interview met de moeder van een meisje dat geheel onverwacht en onder verdachte omstandigheden
het leven liet na een avondje stappen. Al acht jaar doet ze nu pogingen te achterhalen waaraan haar dochter
overleed. Haar inspanningen liepen tot nog toe stuk op een ondoordringbaar justitieel apparaat en ze weet nog
altijd niets.
Het is een kafkaiaans verhaal met opsporingsinstanties, die proberen alle sporen van een misdrijf te
verdonkeremanen. Van geknoei met autopsiemateriaal. Van rapporten die zijn gebaseerd op het onderzoek van
een hart dat niet van haar dochter bleek te zijn. De zoveelste indicatie dat er iets structureel mis is bij justitie
en figuren uit de onderwereld ambtenaren stevig aan het lijntje lijken te hebben.
Reactie door Hannus — maandag 30 juli 2007 @ 14:23
41.
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Ik ontdek zojuist dat er over deze zaak al kamervragen zijn gesteld door de PVV:
http://www.justitie.nl/images/verwisseling organen NFI_8292_tcm34-77942.pdf?cp=34&cs=2098
Reactie door Hannus — maandag 30 juli 2007 @ 20:42
42.
Geachte mevr. van Velzen,
hier een berichtje vanuit de stad van een brug te ver , Arnhem, we willen u slechts mededelen dat: De Veteraan
komt er aan!!!!!
Zie kleintje muurkrant Krikke-gate het plaatje is voor ons club internationale veteranen allang rond….
13RULES!!!!!
Reactie door De Veteran — vrijdag 3 augustus 2007 @ 11:09
43.
Zie daarover ook:
http://www.nwo-info.nl/2007/08/05/baybasin-haalt-demmink-uit-de-doofpot-32/
Reactie door Inanna — maandag 6 augustus 2007 @ 15:22
44.
Over barsten in spiegels en doofpotten
Met verbazing heb ik zitten kijken naar het programma Char dat door RTL 4 wordt uitgezonden op de
donderdagavond. Char Margolis is een vrouwelijk medium dat contact kan maken met mensen die overleden
zijn. Ja, ja, hoor de cynicus denken en het wellicht ook uitspreken. Char zit op een comfortabele bank en naast
haar een bekende Nederlander. Het is Marten Fortuyn, de broer van.Zij laat hem weten dat Pim bij zijn
overleden grootmoeder is. Marten is nogal afhoudend, een stug ogende man die niet van grapjes houdt om het
grappig willen zijn. Een Rotterdammer zeg maar. Dan zegt Char iets waardoor hij rechtop gaat zitten en zijn
ogen krijgen weer glans. Pim Fortuyn is het slachtoffer van een samenzwering. Alsof we dat nog niet weten.
Daar hebben we Char niet voor nodig!
Het is doodstil in de zaal. Je hoort een speld vallen en Char laat weten dat Pim boos is. Tijdens de repetitie,
toen zijn naam even viel, sprongen achtereenvolgens een glas en een spiegel kapot. Dat is het bewijs, aldus
Char voor de boosheid van de geest van Pim. De spanning stijgt. Het medium vraagt aan Chazia Mourali of ze
door mag gaan. Deze knikt ja. Pim is dus het slachtoffer, ja dat wisten we al en naar het schijnt niet alleen van
Volkert van der G. Gelijk gaan bellen rinkelen en komt Lee Harvey Oswald in de herinnering. Dat was, zo weten
we nu uit betrouwbare offici?le bronnen, een set up om te verdoezelen dat Kennedy dood moest omdat hij de
belangen van sommige invloedrijke mensen zou kunnen schaden en hij niet als een hondje aan de lijn liep. De
file, waarop Maarten van Traa plotsklaps inreed met dodelijk gevolg, terwijl Reneetje thuis zat te wachten met
de koude piepers, stond daar gewoonlijk ook niet. Van Traa had compromitterend materiaal en er zouden
koppen gaan rollen van mensen die nog steeds mooie sier maken.
Stelt u zich eens voor, Fortuyn als premier van Nederland rondrijdend in een Bentley met twee schattige
hondjes op zijn schoot. Knipogend naar elk leuk kamerlid dat nog niet uit de kast was gekomen en roepend dat
het een bende is als er tijdens een debat door elkaar gesproken wordt om de non-argumentatie te verdoezelen
waarom er bijvoorbeeld geen onderzoek komt naar de instap van Nederland in de oorlog met Irak; waarom
homohaat weer oplaait in Nederland en hoe het in godsnaam mogelijk is dat een binnen justitie hooggeplaatst
persoon, onze eigenste secretaris generaal Joris Demmink, niet vervolgd wordt door het openbaar ministerie
wegens ontucht met jonge jongetjes. U kan het zich niet voorstellen? Hoeft u ook niet, Fortuyn is dood maar hij
heeft via Char laten weten dat hij het er niet bij laat zitten. Wordt vervolgd!
Ik zou niet graag in de schoenen willen staan van sommige politici noch van de ex-voorman van Groen Links.
Deze heeft eieren voor zijn geld gekozen en is van de ene op de andere dag documentairemaker geworden,
over omscholing gesproken op hoog niveau, en houdt ons dagelijks in de vele showprogramma’s die Nederland
rijk is een spiegel voor ogen waarin het lot van de armsten onze netvliezen troebleert en ons moet afleiden van
de werkelijke armoede: de armoede op zielsniveau die de kabinetten Kok en Balkenende tot het toestaan van
misdaden heeft verleid en waarin het illustere voorwerp van de ouderwetse doofpot een prominente rol speelt!
Als die spiegel maar niet barst!
Column Tess
Reactie door tess — zaterdag 11 augustus 2007 @ 17:53
45.
De zaak Demmink is in een nieuwe fase beland.
Lex Runderkamp heeft de verdediging van de NOS in het RvdJ proces van 2004 online gezet. Zeer onthullend!
Demmink doorkruiste het Rolodex onderzoek, hij stopt ook alles in de doofpot!
Zie: http://www.nwo-info.nl/2007/08/27/baybasin-haalt-demmink-uit-de-doofpot-37/
Reactie door Inanna — dinsdag 28 augustus 2007 @ 14:28
46.
Hmm, krijgen we hier nog iets over te horen, want dat hij nu nog vrij rond loopt, zint mij niet. Hoe kan iemand
die verdacht word van ontucht in godsnaam Secretaris Generaal zijn, een functie die zich bezig houdt met de
rechtsorde in alle stadia. Dit omvat onder meer wetgeving, preventie, handhaving, strafoplegging en
slachtofferzorg. Kan toch niet dat hij dat doet, hij kan corruptie plegen, hij kan alles, want hij heeft de macht.
Waarom is hij nooit op NON-ACTIEF gesteld, dat lijkt mij toch wel de hoogste (lees: eerste) prioriteit bij iemand
die zo’n hoge functie betreed! Daarnaast is er nooit een ‘echt’ onderzoek gedaan, alleen oriënterend. Daarnaast
werdt er in het orienterende onderzoek de vraag gesteld: Is de heer Demmink in de jaren ‘90 in Turkije
geweest, antwoord: NEE.
Waarheid? Ja, hij is daar in ‘97 geweest met een delegatie, omdat Nederland destijds voorzitter was van de EU.
Waarom kan er in een onderzoek gelogen worden en wanneer rakelt u dit weer op? Zou u niet kunnen vragen in
de tweede kamer of het klopt dat de heer Demmink in 1997 in Turkije is geweest of met bewijs aankomen
zetten, want nu is het gewoon GROTE CORRUPTIE en als het zo doorgaat, heb ik geen vertrouwen meer in de
politiek, en ga ik me eigen wetten bepalen en alles bij elkaar liegen, gebeurd nu immers toch ook, en wordt
toch ook niets aan gedaan? Tja, dat is dan mijn (Goed)RECHT.
Reactie door Jeffrey — maandag 24 september 2007 @ 16:51
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47.
Ik sluit mij aan bij de vraag van mijn voorganger.
Verder zou ik de aandacht willen vestigen op het volgende euvel dat zich aandient:
http://www.tessonome.com/2007/09/29/67/#respond
Reactie door tess — zaterdag 29 september 2007 @ 12:50
48.
Cialis for sale….
Cialis for sale….
Trackback door Cialis for sale. — vrijdag 12 oktober 2007 @ 1:22
49.
Hi Krista,
Hoe staat het met de beantwoording van de door jou aan minister Hirsch Ballin gestelde vragen met betrekking
tot de vermeende pedofiliepraktijken van secretaris generaal van Justitie Joris D.? Ik heb gezien dat je jouw
verontwaardiging hierover hebt laten zien in de media (Eén Vandaag), waarvoor complimenten. Nu ben ik
benieuwd naar antwoorden en voortgang in deze zaak. Wordt deze Joris Driepinter (ik begrijp inmiddels dat er
meerdere van pedofilie verdachte exemplaren zouden zijn binnen Justitie..?);
1. Berecht?
2. In ere herstelt?
of…..
3. Verdwijnt dit opnieuw de doofpot in?
Wat gaat het volgens jou worden, Krista? Je begrijpt dat ook ik boos ben over deze absurde Nederlandonwaardige volksverlakkerij. Komt bij dat mijn geduld – na dit ellenlange geleuter – zo goed als opgesoupeerd
is. Ik verzoek je met klem nu om de nodige duidelijkheid en actie aub.
Eind mei 2007 heb ik jou en 13 van je collega-kamerleden hierover aangeschreven. Jouw reactie heb ik toen
helaas niet ontvangen. Als ik me niet vergis was je toen overigens op vakantie. Mag ik nu dan – 6 maanden
later – alsnog je inhoudelijke reactie op deze zaak? Bij voorbaat vriendelijk dank voor je te nemen moeite en
succes met je belangrijke werkzaamheden.
Reactie door Brigitte — donderdag 1 november 2007 @ 15:07
50.
Krista doe er wat aan,ik sprak verleden week nog met Meneer Marijnessen over de zaak Demmink en hij deed
net alsof hij hem niet kende en nooit van hem had gehoord hij kwam niet echt geloofwaardig over,als er
iemand in het parlement is die de lef en moed ervoor heeft bent u dat.
Ik werk zelf bij u aan de overkant (ASTA en COCOON) heb 26 maanden met de persoon (baybasin) samen op
de zelfde afdeling in de bajes gezeten weet een hoop over de zaak en heb nog steeds contact met hem,hij is
trouwens zonder reden vanmorgen over geplaatst naar een plaats elders (ORDERS VAN HOGEROP!) ik denk
omdat de beetje vrijheid die had in te perken want de zaak begint weer aandacht te krijgen in voornamelijk de
turkse media dankzij een jarenlange onderzoek van de turkse journalist(een soort peter r de vries) Burhan
Kazmali waartegen de overheden (TURKIJE EN NEDERLAND) er alles tegen heben gedaan om zijn reis naar |
Nederland tegen te houden,hopelijk heeft u zich ook vast gebeten net als mevr. adele van de plas (wereld
advocaat!) in deze zaak en laat u pas los als alle vuiligheden boven water zijn gekomen.
Ik ben zelf bereid alle vragen die u stelt te beantwoorden naar waarheid ik zit 50 tot 60 uur bij u aan de
overkant te werken en het duurt maar 5 a 6 minuten voor u om mij te bereiken komt u alstublieft een keer
langs als u tijd heeft mijn telefoonnummer is 0634097909
groetjes en veel succes hopelijk zie ik u een keer…………………………ERCAN……..
Reactie door ercan hoke — donderdag 13 december 2007 @ 1:57
51.
Dag Christa,
Tot mijn vebazing vernam ik dat mijn comment nr. 51 over de klokkenluider Micha Kat is weggehaald. Heb jij
dat gedaan? En waarom?
Hierbij nogmaals de link naar Micha Kat, klokkenluider on line.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/987/affaire-demmink-spoor-netwerk-loopt-dood.html
Als je toch besluit hem weg te halen, mail me dan over het waarom.
Vriendelijke groet
Tess Jungblut
Reactie door tess — maandag 8 september 2008 @ 9:39
Berichten RSS voor reacties op dit bericht. TrackBack URI
Geef een reactie
Naam (verplicht)
E-mail (wordt niet gepubliceerd) (verplicht)
Website
20 queries. 0,606 seconds. Powered by WordPress
* Algemeen
* Dierwelzijn
* justitie
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24.

tess

8 Sep 2008 om 09:49
Ik heb vanochtend weer een reactie geplaatst op het weblog van de SP van Christa van Velzen. . Weer onder
nr. 51. Dit is het bewijs. Kijken of hij er straks nog staat en of Christa als ze hem laat weghalen zo netjes is om
mij te mailen.
Sorry voor het lange comment, maar het moet geloof ik wel zo!
http://kristavanvelzen.sp.nl/weblog/2007/06/14/is-er-wat-aan-de-hand-met-die-topambtenaar/#comment84401

25.

Pierre Lebon

8 Sep 2008 om 09:52
Micha,
Ben jij hiervan op de hoogte?
Quote:
Graag verneem ik ook van u of u geïnteresseerd bent in het afnemen van een verklaring van een persoon die in
de jaren ’90 van binnenuit het Amsterdamse pedofiele milieu heeft meegemaakt. Hij heeft wetenschap van
rechtstreekse betrokkenheid van de heer J. Demmink hierbij. Hij gaf mij aan bereid te zijn hierover in openheid
te verklaren, zij het dat prudent met zijn identiteit moet worden omgegaan.
Hoogachtend,
A.G.van der Plas
Unquote
Als dit een bruikbare/betrouwbare verklaring zou opleveren, is het dynamiet

26.

tess

8 Sep 2008 om 10:26
Gaarne bronvermelding.

27.

tess

8 Sep 2008 om 10:34
Gelukkig, Christa heeft gereageerd. Zij weet niet dat er iets weggehaald is, gisteren:
http://kristavanvelzen.sp.nl/weblog/2007/06/14/is-er-wat-aan-de-hand-met-die-topambtenaar/#comment84406
#
Hoi Tess,
53. Help me even, welk commentaar van Micha zou ik weggehaald moeten hebben??
groet,
Krista
Reactie door Krista — maandag 8 september 2008 @ 9:57
#
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54. Nee, niet van Micha Christa, maar van mij. Ik had gisteren een comment hier geplaatst en dat
was opeens weg.
Reactie door tess — maandag 8 september 2008 @ 10:23

28.

Pierre Lebon

8 Sep 2008 om 10:43
Bron is de brief van advocate A.G. van der Plas in de postings van Krista van Velzen, waar je zelf naar linkte.
En als je het vriendelijk vraagt, krijg je ook antwoord.

1. Dearest Christa · Tessonome
Pingback op 8 Sep 2008 om 10:47

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
« Demmink-comments op Geenstijl na Curry-ontslag

Lunatic leugenaar Lippens maakt Fortis kapot »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties
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1.

Anoniem

3 Nov 2006 om 11:55
Dat een advocaat als Hugo Smit liever niet zelf aangifte doet, dat is wel begrijpelijk. Immers als een advocaat
dat zou doen, dan kan hij de toorn van andere rechters verwachten.
Op zich vind ik het niet zo gek om Micha Kat te vragen aangifte te doen. Micha Kat is goed op de hoogte van de
details. Eventueel kan Micha Kat ook anderen uitnodigen om mede aangifte te doen. Naar mijn mening (niet
jurist) kan iedereen hierover aangifte doen.
Hugo Smit heeft goed werk gedaan. Laten anderen die vervelende Westenberg nou maar afmaken oa dmv
aangifte.
Misschien wil mr Van Delden wel mede-aangifte doen ?
Wel moet er aangifte worden gedaan, dan zien we wel wat daaruit komt.

2.

Anoniem

6 Nov 2006 om 20:43
Rechter Westenberg: al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel!
Rechterlijke macht: wanneer verwijdert u de rotte appel(s) uit uw midden?

3.

Anoniem

7 Nov 2006 om 15:18
Tja, als hier toch geen aktie op wordt ondernomen, dan staat de rechtspraak er in NL niet goed voor.
Misha Kat stelt het duidelijk: “rechter Hans Westenberg is een crimineel en dient door het OM te
worden vervolgd. Op meineed staat een gevangenisstraf van maximaal zes jaar. “
En al die lullos van MivJustitie en rechters, die doen net alsof er niks aan de hand is… Zijn die lieden nou gek of
doen ze maar alsof ?
Of wordt er gedacht geen aandacht aan besteden, dan gaat het zelf wel weer over?
Maar dan krijg je toch de indruk, dat Westenberg beschermd wordt door zijn collegaes. Dan mogen we er toch
wel vanuit gaan, dat er nog meer Nederlandse rechters crimineel zijn ?
Is dat normaal ? Is dat acceptabel: rechters die crimineel zijn ?
Normen en waarden getoetst door criminelen ?

4.

Anoniem

20 Nov 2006 om 12:43
als je van delden op zijn verantwoodelijkheden wijst,antwoord hij heel hypocriet met ,het spijt me dat u geen
vertrouwen heeft in de rechtsstaat,maar ik kan als voorzitter van de ver. van ned. rechtspraak niets voor u
doen (in andere zaken is hij zelfs tegen mij door obstructie te plegen)

5.

Anoniem

15 Jan 2007 om 17:46
hoe werkt het? hof voor de rechten van de mens stelt rechters en rechtspraak in nederland is niet
onafhankelijk. VAN DELDEN krijgt van onze staatstelevisie de nos de gelegenheid dit te ontzenuwen Dus het hof
is achterlijk

6.

Anoniem

28 Feb 2007 om 10:10
Het blijft vreemd ,dat als een klacht zelfs bij hof van discipline van de orde wordt behandeld met van Delden als
voorzitter(ook die pet past hem),deze dan niet stelt ,bij een motie van WANTROUWEN ,als orde geven wij u de
beste advocaat die wij kennen om een civiele procedure te beginnen,omdat u zo teleurgesteld bent.Bij sucses
kunnen wij het eventueel nog over kosten hebben.
Nee zaken gaan liever in de doofpot,wat een omgekeerde meineed is van de beëdigde mensen
NB het wil al heel wat zeggen als het hof dat al in handen krijgt,als het bij de raad al niet is tegengehouden.

7.

Anoniem

1 Mrt 2007 om 14:09
Buruma vind uw site geen gerechtelijke dwalingen hebben,immers hij heeft geen contact gezocht met al die
klokkenluiders etc ,waarvan ik de meest verschrikkelijke dwalingen van verneem. Ik zou maar eens gaan
protesteren bij kroon,kabinet en tweede kamer,want die zijn de enige die volgens de Hoge Raad der
Nederlandentot stafvervolging kunnen overgaan.Artikelen genoeg te beginnen bij art.1

8.

Anoniem

7 Mrt 2007 om 19:01
LOYALITEIT is het thema van de verkiezingen voor de leden van de eerste kamer.
In naam der koningin worden rechters ,advocaten,notarissen ,AA boekhouders etc loyaal boven de wet
geplaatst.De berichten over klokkenluiders hier lezende ,denk ik dat heel wat klokkenluiders ,zich na hun
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ervaringen met onze democratische rechtsstaat, zich voelen of dat ZIJ in het buitenland wonen. U bent toch
niet gaan stemmen vandaag ? Natuurlijk zeggen de politici ed. dat u dan uw mond niet open mag doen. Maar
klokkenluiders weten maar donders goed dat die evengoed wel worden gesnoerd.Als je niet stemt ben je in
ieder geval niet medeplichtig aan de voortdurende slavernij van mensen die dus boven de wet staan, terwijl art.
1 van de grondwet al stelt dat een ieder gelijk behandelt moet worden ,hoe in gods naam kan je nog spreken
van rechtsgelijkheid ?Het boven de wet stellen heet landsbelang te zijn ,maar ik denk dat het meer eigenbelang
is. Wie zijn dan nu eigenlijk de goede nederlanders ? En wie de landverraders ?

9.

Anoniem

8 Mrt 2007 om 09:49
Thomas Jefferson,grondlegger van de amerikaanse democratie :
Bepaalde tirannieke daden kunnen worden toegeschreven aan de waan van de dag;maar een hele reeks
onderdrukkingen die in een bepaalde periode beginnen en ongewijzigd blijven bij elke verandering van kabinet
of minister,bewijst zonneklaar het bestaan van een systematisch doelbewust plan om ons tot slavernij te
dwingen (zo ook dictatuur ) .Gelezen in boek over bilderberg, van de canadees daniël.
Harry van Groen

10.

Anoniem

9 Mrt 2007 om 01:02
Arib.
Niet loyaal aan Nederland,niet loyaal aan Marokko,alleen loyaal aan de eigen principes.De autochtonen
(Indianen,Palestijnen en vele anderen)worden over de hele wereld overspoeld en van hun rechten onthouden
door globale corrupte politici ,die voor de macht van allochtonen en tegen het zelfbeschikkingsrecht van
souvereine volken zijn ,waarbij dominante volkeren met een hardere cultuur gebruikt worden om de nationale
identiteit te breken.

11.

Anoniem

19 Mrt 2007 om 14:36
de schreeuw is ooit gestolen ,hopenlijk wordt de persvrijheid ook weer terug gevonden.En dan ons recht.
De tweede kamer wil zelfmoord beriochten censureren. Waarom ?Hebben zij soms ook schuld daar aan?
Je bent eerder dood in nederland, dan dat je je recht krijgt.
harry van Groen

12.

Anoniem

19 Mrt 2007 om 16:08
Heer Harry Groen,
Zelfmoord/2de kamer censureert zelfmoordberichten?
Het aantal zelfmoorden in Nederland neemt schrikbarend toe; het aantal mensen dat met “plannen”rondlopen
in die richting wordt groter en groter.
Censurering van zelfmoordpersberichten? Omdat velen het voorbeeld zullen volgen?
Is het niet een teken aan de wand dat men om wat voor reden dan ook de door JP Balkenende tot in de hemel
geprezen samenleving gewoon spuug is, eruit wil stappen.
Neemt de eenzaamheid in onze ieder voor zich en God voor ons allen
samenleving niet toe, geachte 2de kamer.
Het gaat goed met Nederland, is het niet Jan Peter Balkenende.
Ja, de staatsschuld is verminderd, de rijksbegroting wordt gezonder, de samenleving geestelijk zieker.
De samenleving is ziek, ernstig ziek.
Op een dag zullen op mijn grafzerk Simon Carmiggelt’s woorden staan:
Ïk benijd de achterblijvers niet!!!

13.

Anoniem

19 Mrt 2007 om 16:28
Ja maar dan komt het volgende probleem. Mijn gelovige vader van 89 zegt dan,als die en die in de hemel
zitten, nou dan hoef ik er niet meer te zijn.
Mijn zoon zegt altijd tegen mij :je hele leven ben je dwars geweest ,dan moet je ook maar dwars begraven
worden (kost ze wel 2 graven )
Harry van Groen

14.

Anoniem

19 Mrt 2007 om 16:52
Heer Harry Groen,
Moest echt lachen, dwarsliggen en dubbele graven.
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En weet u Heer Groen, ik wil niet samen met advocaten de eeuwigheid doorbrengen, neen. maar ik weet dat ik
de advocaten in de hemel niet zal treffen.
U vraagt nu: Hoe weet jij mrraapie dat zo zeker. Zal ik u vertellen Heer Groen.
De duivel en God treffen elkaar op de grens van hun tuinen. Hun tuinen grenzen aan elkaar.
God ziet dat de heg tussen hun tuinen stuk is. God zegt tegen de Duivel dat hij dat moet repareren. De duivel,
dwars als hij is, zegt tegen God dat hij dat niet van plan is. Dan, aldus God, resteert mij niets anders dan een
rechtzaak tegen jou te beginnen.
Maar God, zo vraagt de Duivel, waar wil jij de advocaten vandaan halen. De advocaten zitten bij mij.
Ziet U Heer Groen, Daarom weet ik dat de advocatuur niet in de hemel komt.
mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie

15.

Anoniem

20 Mrt 2007 om 15:06
Mr. Raapie ,hartelijk dank voor de morele steun.Klokkenluiders moeten ook maar eens flink lachen ,heel wat
mensen hebben daar veel baat bij gehad in zware tijden.Tevens weten wij als geen ander,hoe moedig je moet
zijn om het op te nemen tegen het (on)bevoegde gezag.Een held bestaat niet ,maar wel mensen die in
bepaalde hoeken worden gedrukt door onmensen. Pim was zo groots (geen heilige) omdat hij de liefde voor het
volk uitdroeg,dat kan je niet spelen. Dat heeft dan ook niets te maken met je lieslaarsen aan te trekken ,omdat
dat verwacht wordt -dat merken de mensen ook-Dus hulde aan al die mensen die op de klokkenluiders -site
staan.Liever geen lintje.
Nu uw opmerking: God heeft dan wel geen advocaten,hij heeft nog wel Salomo. Deze was wijs omdat hij
menselijk recht sprak ,al onze rechters en advocaten zijn dus niet wijs ,maar dat wist u al.Dan heeft god
salomo dus ,ik heb niemand,want geen advocaat wil mij verdedigen.Ook een klacht daar tegen bij hof en raad
van discipline had geen zin. Dat rechters dan toch recht maken in deze ,kan dus niet ,gezien alleen al de
rechtsongelijkheid ed.(art 1) Advocaten mogen eigenlijk hun werk niet meer doen ,dan ook.Dan vallen deze ook
nog onder het strafrecht art355-art369 wvstr.,maar dan is er niemand te vinden die dat wil laten vervolgen.
Toch houd ik er de moed in,want dan denk ik aan dat kleine rot steentje die de reus deed vellen.Ik heb een
goed leven,lach veel,wetende dat HM ,Balkenende,Donner, HIrsch-Ballin ed altijd nog voor de aller hoogste
rechter zullen staan.Met mijn getuigenis en mijn vaders opvatting denk ik niet dat ik ze in de hemeltegen zal
komen.Ik wil dan ook op mijn steen:alleen de laatste minuut leefde hij benauwd
Harry van Groen

16.

Anoniem

20 Mrt 2007 om 19:09
Heer Harry Groen
zomaar wat details.
In het heetst van de strijd tegen de raad van toezicht orde van advocaten arrondissement Arnhem neem ik
contact op met mr A. de Feyter, toenmalig Deken van de orde van advocaten arrondissement Arnhem. Geen
advocaat is bereid mij in mijn strijd tegen o.a. de toenmalige raad voornoemd bij te staan. Ik wijs de Feijter op
mijn recht. Ik heb recht op een advocaat. Deken mr A. de Feijter is opvolgend Deken van mr Winfried M.
Poelmann.
Deken de Feyter, glad (eigen- aan-een- advocaat) zegt:
“Natuurlijk krijg jij een advocaat. Neem hierover contact op met de raad voor de rechtsbijstand in Arnhem. Het
komt zeker in orde m peters.
Ik stuit op keiharde tegenwerking van de raad voor de rechtsbijstand Arnhem.
Maanden na mijn eerste contact met de raad voor de rechtsbijstand heb ik nog steeds geen antwoord, laat
staan een advocaat. Ik herinner de raad aan mijn verzoek. Weer blijft het stil. Ik herinner de raad wederom aan
mijn verzoek.
De raad verzoekt mij daarop om allerlei informatie die ik haar al had verstrekt.
Ik wijs de raad hierop.
De raad verzoekt mij daarop om niet terzake doende toelichtingen.
De tijd verstrijkt. Ik moet een nieuw verzoek indienen wegens tijdsoverschrijding.
De geschiedenis herhaalt zich.
Eindresultaat van haar tactiek: ik blijf verstoken van rechtsbijstand.
Deken mr A. de Feijter gaat vrijuit, Hij is me toch terwille geweest. Hij heeft zijn Dekenale taak gedaan.
2. Ik doe aangifte tegen de raad van toezicht orde van advocaten arrondissement Arnhem wegens o.a.
misleiding, misbruik van gezag, letsel (lichamelijk en geestelijk). Tuchtrechter Hof van Discipline mr Winfried M.
Poelmann is de kwade genius. Tuchtrechter Hof van Discipline was Deken/voorzitter raad van toezicht
meernoemd.
Het Openbaar Ministerie gaat niet over tot vervolging.
Ik start een zgn. art.12 Wetboek van Strafvorderingprocedure. Dit brengt niets.
Ik verzoek het Openbaar Ministerie om nadere mondelinge toelichting.
In een gesprek wordt mij duidelijk gemaakt dat het Openbaar Ministerie niet resp. nooit tot vervolging van de
leden van de raad van toezicht o.l.v. de huidige tuchtrechter Hof van Discipline mr Winfried M. Poelmann zal
overgaan.
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Op kritische vragen van ook de Heer Harry Teernstra van de Stichting Advocadur (een stichting die opkomt voor
de slachtoffers van o.a. de advocatuur en van de Rechterljike Macht) worden geen afdoende antwoorden
gegeven. Ik heb de Heer Harry Teernstra heel veel te danken. Hij liet mij nooit vallen. Hij kwam voor mij op.
Mijn verzoek aan het Openbaar Ministerie de raad van toezicht, een criminele organisatie, in het algemeen
belang te ontbinden wordt niet gehonoreerd. De samenleving dient tegen de raad voornoemd te worden
beschermd.
En ook ik, Heer Groen, weet dat de Dekens, advocaten, en met wie ik in mijn al 15 jaren durende strijd heb
moeten omgaan op een dag voor Hem zullen staan. In zijn handen rekening en verantwoording zullen en
moeten afleggen.
Dan staan zij er alleen voor.
Wie matst hen dan?
groet,
mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie
nijmegen, 20 maart 2007

17.

Anoniem

21 Mrt 2007 om 11:15
kiezersbedrog mr Raapie. Ik weet niet of het de bedoeling is dat er over en weer geschreven wordt ,maar
aangezien kranten ed. deze stukjes niet plaatsen,als ingezonden brieven (persvrijheid?),met mijn naam er
onder (zo ook verantwoordelijkheid)denk ik maar zo op deze side zijn er in ieder geval mensen ,doelgroep,die
ik als individu,en geisoleerde,mee moet hebben.Waarom geen klacht naar Europees gerechtshof.Dat de
nederlandse rechter niet onafhankelijk is ,heeft het Hof v d Rechten vd Mens al bepaald,zo dat de weg vrij is
voor een gang naar het gerechtshofIk weet het ieder vind t zijn zaak het belangrijkst,natuurlijk,dus moet er dan
ook individueel gehandeld kunnen worden,je weet nooit wie de mol is.
Wat betreft art 12 procedure,bij u begrijp ik dat niet zo. Zelf heb ik 4 keer een art 12 procedure op gestart.Ik
zal als voorbeeld de eerste vertellen.Ik had een huurgeschilkwestie over 4meter (kamerbreed) winkelruimte,die
mij was toegezegd terug te nemen door Delta Lloyd mijn huisbaas.De knov adviseerde mij een advocaat,
gespecialiceerd in deze zaken. De advocaat bleek corrupt,enDe advocaat en zijn opvolger suggereerde dat zij
een hoger beroep (schriftelijk onnavolgbaar dus )voerde ,maar bleek achteraf dus niet gevoerd te zijn. De
advocaat van de tegenpartij had zich niet gesteld.Nu stelt de Hoge Raad dat als een advocaat zich niet stelt ,de
procedure nietig is.Toch werd ik gedeporteerd,en uit een pand gezet.Advocaat had vergeten een terme de grace
te vreagen,als leek wist ik dat natuurlijk niet.Ik heb een klacht ingediend,nadat ik na ruim 1 jaar de papieren
pas kreeg van de advocaten,zij hadden zelfs maling aan de deken oproep.Na de raad ,terwijl de tijdelijke deken
een buurman van de advocaten een nieuw procesverbaal had gemaakt,want de advocaten begrepen mijn uitleg
niet,terwijl het hun taak nu net is alles goed te vertalen en zeker in voordeel van de klant,met zijn intenties (hij
kreeg van HM daarvoor een lintje, voor de bewezen diensten,ik heb hem een felicitatiekaart gestuurd met een
judaspenning er op ),ging het naar het hof.Mijn eerste advocaat was voor zijn bewezen diensten,door kabinet,
kroon-korthals-altes- inmiddels rechte gemaakt Nu was mijn huisbaas,toen de fractievoorzitter van de VVD in
de eerste kamer,de heer Zoutendijk +.Ik kan dus bewijzen dat Delta Lloyd en de VVD dus eigen rechters heeft.
Middels procedures van Delta Lloyd,kon Zoutendijk bepalen wie wel in was voor dubbelspel als rechter,alleen
moest Korthals -Altes dat laten beëdigen.Het kabinet viel dan ook niet in 1989 om het reiskostenforfait,maar
om corruptie.Twee weken tevoren had ik gereageerd op een stukje in de telegraaf :geduld hebben op
strafvervolging van een advocaat,geschreven door de nationale ombudsman (wie studeert eens af op de niet
behandelde klachten van deze integere man?)maar dat werd niet geplaatst.Een ieder verbaasde zich ,dat een
krant het kabinet had laten vallen,ik wist wel beter.Half mei kreeg ik dus de uitslag van de art 12 procedure (na
veel telefoontjes)Het kabinet moets dus wel vallen ,immers de minister van justitie is politiek verantwoordelijk ,
voor zijn uitspraak,immers bij niet vervolgen heeft de minister het LAATSTE woord ,dus zo is de rechter zeker
niet onafhankelijk meer(door een politieke uitspraak. Later hebben zij er iets ,constitutioneel op gevonden ,
maar dat hou ik nog onder mij.Zodat de volgende 3 keer dat anders werd gespeeld,en zo ook in uw geval
Bij het Hof van advocaten ,met van DELDEN als voorzitterwerd gesteld dat ik een advocaat moest nemen,maar
u begrijpt het al niemand had tijd (later nog zo,n17 kantoren in de buurt benaderd -dus ongeveer 250
advocaten dus,geen tijd )Ik uiteindelijk de rechter hand van advocaat1,/man rechter,als stagiere toen. Nou die
ging toch te keer over de corrupte advocaat 1 ,dus ik zei u moet ik hebben. Maar nee hoor, heel laf heette dat
belangenverstrengeling-terwijl advocaat1 advocaat2 mocht verdedigen en andersom.Van Delden vroeg nog
denigrerend wat ik deed,maar dat had hij aluit de stukken kunnen vernemen ,is dus de vraag of die wel had
gelezen.Wel stelde ik nog dat de tegenpartij: advocaat stelde bij raad Verder kwam hij niet dmv de advocaten
wet-:inderdaad heb ik mij niet gesteld bij hogerberoep kortgeding,en heb ik die kosten onterecht geind,maar
omdat ik zo veel werk aan deze klacht heb gehad,wilde ik dat geld maar houden.Van Delden trok geen
conclusies met zijn IQ tav rechts en wets kennis. Wel stelde hij dat rechters ,eigenlijk niet meer ter
verantwoording m,ochten worden geroepen voor tuchtrecht bij orde. U begrijpt wel al haddden de advocaten 1
uur tucht gehad ,de gehele orde in elkaar was gestort Ik had nog gevraagd of stage-advocate een andere
verdediger kon vinden. Zij verwees mij naar een ombudsvrouw van een gemeete ,die geen tijd had , Ik vroeg
toen nog kent u een ander INTEGERE advocaat. Nee ,die kende zij niet.Ik stop nu,alleen buiten dat een
“farsoenlijke partij-volgens Wiegel (ginjaar wide mei 1990 de partij opheffen,Wiegel hield dat tegen)Haarzelf
moet opheffen ,als de openbare orde in gevaar komt-Zalm wide deze discussie niet in zijn eigen dagboek,om uit
te leggen wat ik barbaars vindten aanzien van goede nederlanders die nu doo d maar dat de VVD zeker
kiezersbedrog steeds heeft gepleegd,want dit nu wetende zij nooit zoveel stemmen hadden gekregen Net als u
moet ik alles steeds maar uitleggen,ik blijf dat zeker doen,maar dan wordt het schrijven daarvan niet altijd
correct
Harry van Groen
speelde dubbelspel,wat duidelijk aantoonbaar was.

18.

Anoniem

24 Mrt 2007 om 11:50
24 MAART 2007
COBY STIENSTRA / VAN DER MOERE :
elisabeth@vdmvastgoed.nl
over
MEINEED
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De kracht van criminelen die macht hebben / meineed plegen - die macht misbruiken, ca-su quo : zij die macht
genieten binnen justitie strafrecht of civiel recht : een advocaat, politieman, officier van justitie, rechters, plv
rechters, misbruiken die macht of hebben hiertoe gelegenheid voor hun persoonlijk belang om iets te veroveren
te bekomen waar zij ‘rechtens’ geen recht op hebben. Zij kunnen zonder gevaar meineed plegen, of valsheid in
geschrifte.
Die macht is hun kracht: Wanneer zij van meineed - met bewijzen ‘zwart op wit’ - beschuldigd worden hierop te
kunnen zwijgen over hun criminele daad omdat zij niet - dat is het verleidelijke - ter verantwoording zullen
worden geroepen. Dat is het gevaar.
Indien deze personen meineed plegen heeft hiervan aangifte doen bij de politie, de hoofd officier- of de officiier
van Justitie geen enkel effect. Zij worden beschouwd als burgers die boven de wet staan.
Dit impliceert dat deze (genoemde) vertegenwoordigers van DE WET / HET RECHT / een ongebreidelde MACHT
hebben. Dit soort mensen zijn dan ook een groot gevaar voor het algemeen belang, gelijk roofdieren.
Dat deze personen (in Nederland) niet en nooit door de Regering gecontroleerd worden impliceert dat
Nederland slechts is naam een demokratie is, oftewel dat ‘de vlag de lading niet geheel dekt’; (de
rechtvaardigen niet te na gesproken).
Het gedrag van ‘witte boorden criminelen’ machthebbers is hetzelfde gedrag van criminelen in het algemeen :
zwijgen
als een dief in de nacht
TOESLAAN
als een roofdier zijn prooi
BESLUIPEN
doodzwijgen
DE MACHT VAN RECHTERS IS DAAROM OOK ONGEBREIDELD OMDAT ZIJ NIET WORDEN GECONTROLEERD.
GELIJK OOK AANGAANDE DE BEROEPSCODE VAN ADVOCATEN:
WANNEER ZIJ DIE OVERTREDEN ZIJ NIET ZULLEN WORDEN GECONTROLEERD, NIET TER VERANTWOORDING
ZULLEN WORDEN GEROEPEN, DOOR DE DEKEN VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN EN DE RAAD VAN DISCIPLINE
NAARMATE ZIJ DE ADVOCAAT ZIJN TOEGEDAAN EN DIENS CLIëNTEN.
ADVOCATEN DIE MEINEED PLEGEN DOEN DIT MET EEN RECHTER DIE ZIJN ZAAK DIENT. DE ZITTING IS EEN
SHOW, HET VONNIS STAAT AL VAST.
MACHT IS IETS WAAR MEN MEE MOET KUNNEN OMGAAN, MEN MOET STERKE SCHOUDERS HEBBEN OM DIE TE
KUNNEN DRAGEN.
ALS MEN DAN MACHTHEBBER IS - EN MEN WEET DAT MEN NIET WORDT GECONTROLEERD - DAN MOET MEN
STEVIG IN ZIJN SCHOENEN STAAN.
Vraag :
VERGELIJK:
-

ER STAAT EEN KRAAM MET LEKKERNIJEN (LEES OOK : WETTEN / WETSARTIKELEN)
DIE KRAAM STAAT ONBEHEERD
WAT GEBEURT ER MET DIE LEKKERNIJEN?
WAT BLIJFT ER OVER VAN DIE KRAAM?

Antwoord …………………………………………………………….

19.

Anoniem

12 Apr 2007 om 21:38
P.v.d.A.
Tegen eigen volk en voor vreemden,waar hebben wij dat eerder gezien?

20.

Anoniem

13 Apr 2007 om 16:14
Sefardiem?

21.

Anoniem

4 Jun 2007 om 10:25
vrijheden van v.Delden.Zo lang er geen vrijheden in klachten tegen rechters ed. zijn ,kan van Delden zich niet
beroepen op hun vrijheden. Zo lang vrijheden worden gecensureerd bij wie dan ook ,in deze ,moet er controle
zijn van echte onafhankelijken (hoewel niemand dat is in nederland ,zo dus het buitenland dan maar )Van
Delden .de heer van lippe biesterveld ,HM ,hebben bewezen bepaalde vrijheden ook niet aan te kunnen ,dus die
mentaliteit moet veranderen.
Zo lang er vogelvrije ,goede nederlanders ,rondlopen ,mag er dan ook niemand boven de wet staan ,ondanks
dat de politiek daar oostindisch doof voor is ,zo ook oostindisch dement.
Harry van Groen
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De rechterlijke macht in Nederland trilt op zijn grondvesten. Dat mogen we toch wel concluderen na
de spectaculaire advertentie van gebiedsontwikkelaar Chipshol in de Volkskrant en het Haarlems
Dagblad. Nog nooit eerder werd de onafhankelijkheid van onze rechterlijke macht, een van de
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OM behandelt Demmink-aangifte niet

vallen ze in hun eigen zwaard: want juist door deze kamikaze-strategie van de juridische bobo’s

●

JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink

wordt het vertrouwen nog weer meer ondermijnd! Een goed voorbeeld van hoe dit proces werkt is
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Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal
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Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

Stichting Klokkenluideronline. Het
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Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

rekeningnummer is 672997150. te

het leugenachtige persbericht dat de Haarlemse rechtbank deed uitgaan na de kritiek van Chipshol op
het vervangen van het complete college dat moet beslissen over de hoogte van de schadevergoeding
die Schiphol moet betalen.

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

rechtspraak is een uitstekend werkgever. Op alle niveaus in de organisatie krijg je de kans om te

overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

zijn en die thans de ontknoping nadert. Ondenkbaar.
2. De rechtbank weespreekt kritiek op de omstandigheid dat er door de vervanging expertise verloren
gaat en dat rechters voorafgaand aan roulatie normaalgesproken belangrijke lopende zaken (mogen)
afmaken door erop te wijzen dat het bepalen van de hoogte van de schade ‘een nieuwe zaak’ is. Dit is
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Bezoekers

toch werkelijk stuitend en schaamteloos. Het is immers nu juist een van de essentialia van het zijn
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15 momenteel online

handelen, maar ook de straf en de sanctie bepaalt. De rechtbank Haarlem zegt nu in feite: er zijn
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107 gezamenlijk maximum

twee rechters nodig, een voor het vaststellen van onrechtmatigheid en een ander voor het bepalen
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van rechter dat je niet alleen de schuld van een partij vaststelt of de onrechtmatigheid van diens

van de sanctie. Vertaald naar het strafrecht: de ene rechter moet vaststellen of Ernst L. de weduwe
heeft vermoord en dan wordt iedereen vervangen en moet een nieuw ‘gerouleerd’ college met de
bestuursrechterlijke dossiers nog tussen de oren gaan beslissen hoe lang hij achter de tralies moet?

Test uw klokkenluiderkennis!

Beseffen de Haarlemse rechters wel hoe diep zij zijn gezonken in hun gretigheid de zittende macht en
de Schiphol-lobby van dienst te zijn ten koste van hun eigen onafhankelijkheid? Bronnen binnen de
rechterlijke macht hebben ons er inmiddels op gewezen dat het vaststaand beleid is dat rechters
voorafgaand aan een roulatie belangrijke dossiers inderdaad afmaken.
3. Stel dat er inderdaad sprake zou zijn van ‘verplichte roulatie’ (wat dus niet het geval is), dan is het
ondenkbaar dat alle drie de zogenaamde ‘pro-Chipshol-rechters’ tegelijkertijd zouden moeten
rouleren. De drie verschillen immers hemelsbreed van elkaar qua ervaring en leeftijd. Voorzitter
Monster is bijvoorbeeld een ‘oudgediende’ terwijl rechter Wapke Veldhuijzen van Zanten pas kort bij
de rechterlijke macht werkt na een carriere in de advocatuur bij Houthoff Buruma en Boekel de
Neree.
4. Voor een dergelijke ‘roulering’ die dus volgens de Haarlemse rechtbank het rechtstreeks gevolg is
van ‘geformaliseerd beleid’ is geen precedent aan te wijzen. Nooit eerder in de Nederlandse
rechtspraak werd een compleet college dat op het punt stond een partij tot een enorme boete te
veroordelen (of in welke andere grote zaak dan ook) op het ‘moment supreme’ opeens ‘gerouleerd’.
Dat deze ‘partij’ in dit geval het staatsbedrijf Schiphol is zal hier ongetwijfeld een grote rol spelen:
blijkbaar mogen de rechters van de Haarlemse rechtbank de belangen van de staat en van de
luchthaven niet schaden. Dat de nieuwe rechters (die blijkbaar ook allemaal moesten ‘rouleren’) zijn
uitgekozen op hun pro-Schiphol houding blijkt al direct uit het feit dat zij het deskundigenrapport van
drie zwaar belangenverstrengelde ‘deskundigen’ reeds direct bestempelden als ‘onafhankelijjk’ terwijl
note bene het Amsterdamse Hof dezelfde deskundigencommissie heeft afgeserveerd als partijdig.
Al met al is het een enorme schande dat een rechtbank dergelijke valse informatie moet verspreiden
om het eigen verlies van onafhankelijkheid goed te praten of althans pogingen daartoe te
ondernemen. Maar Bert van Delden zal tevreden zijn. De kou lijkt immers voorlopig even uit de lucht.
Lijkt.

8 Reacties op “Rechtbank Haarlem liegt in eigen
persbericht”
Feed voor dit bericht Trackback adres

1.

Anoniem

4 Mrt 2007 om 22:51
ja ja en ook hier duikt de naam alex auer als corrupt op,
net zoals op de site van leefbaarhaarlemmermeer.nl en op
www.stoppolitiegeweld.nl.
anno 2007 ook leugens en nu willen ze mij wegstoppen nu mijn strijd om recht
niet opgeef en de site´s niet uit de lucht wil halen.
den haag komt ze tegemoet met 30492.
yep NL heeft ook de doodstraf op bevel , mengele ggz doet dat wel ff
gepke de leef

2.

Anoniem

16 Mrt 2007 om 10:07
En waar blijft Wilders in deze zaak ?
Is het werkelijk onmogelijk om hier kamervragen over te stellen ?
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3.

Anoniem

16 Mrt 2007 om 11:56
Waar blijft Wilders?
En u verwacht wonderen; u verwacht dat de politiek ingrijpt?;kamervragen stelt inz. de Haarlemse zittende
Magistratuur?
Wilders heeft het druk met de gekleurde mededelanders.
Wilders maakt zich niet druk om andere zwarten: de zwarte zittende togadragers.
Wilders zal en kan zich beroepen op scheiding der machten; dat de politiek dus ver van de Haarlemse zittende
Magistratuur zal blijven. En interne aangelegenheid.
Montesqueieu’s driemachtenleer “Trias Politica” scheiding der machten: wetgevende macht, uitvoerende macht
en rechterlijke macht.
Wilders’s hot item Dubbele nationaliteiten
Dubbele functies: rechters en nevenfuncties, geen item, want:
gewoon, heeeeeeeeeeel gewoon in Rechtsstaat Nederland.
mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie
nijmegen, 16 maart 2007

4.

Anoniem

16 Mrt 2007 om 16:34
Scheiding van machten,kerk en staat ,ONZIN. HM kan dan wel stellen dat wij in een beschaafd land wonen ,
maar sprookjes en koningin horen bij elkaar. Als enige heb ik twee weken voor 02-02-2002 ds. Terlinden
opgebeld ,dat de vader van Maxima wel moest komen in de KERK .Dat wil niet zeggen dat ik voor hem in sta,
maar iedere crimineel mag z’n moeder via de kerk,begeleiden naar haar graf bijv.Nu was de heer KOK onze
aller hoogste rechter in de KERK.Zo waren de heren van liepen biesterveld ,korthals -altes,voorhoeve etc. de
goeie mensen ,en de schoonvader van de prins de bad-one ,volgens de heer kokdan. Niet dat de dominee het
niet met mij eens was, maar ik moest bij de heer KOK zijn,terwijl hij toch de dienst leidde. Het was nu net een
staaltje van democratie en rechtsstaat geweest als de vader (nog niet door eenrechter schuldig bevonden ,maar
daar wel een onderzoek naar zou worden gehouden ,dan) wel was geweest.
Over dubbele paspoorten :wat een ellende hebben wij niet door de heer van liepen gehad,en nog!!!!
Mijn dictator was fractievoorzitter voor de vvd in de eerste kamer ,maar moest weg omdat hij zich ook met de
tweede kamer bemoeide,werd fijntjes gezegd.Dat hij eigen rechters mee bracht vertelde zij er maar niet bij.
Harry van Groen

5.

Joop Prosée

24 Sep 2007 om 15:25
Van de ‘Trias Politica’ van Montesquieu is in dit land (helaas) niets meer over, hetgeen de zaak waarover het
hier gaat, bewijst.
Het peil van de rechters is onrustbarend laag geworden, de ‘onafhankelijkheid’ van de rechtelijke macht
(conditio sine qua non) bestaat al langer niet meer.
Gaat het in onderhavige zaak nog om een financiële zaak, nog schandaliger is het optreden van Rechters en OM
in strafzaken, waarbij de afgelopen vijfentwintig jaar véél te veel onschuldigen langdurig (jaren!!) in het gevang
gezeten hebben. Beginnend met de geruchtmakende “Zaanse paskamermoord” tot “Schiedam”, zijn door
rechters medeburgers onherstelbaar beschadigd door incompetentie en onvergeeflijke partijdigheid en
ongevoeligheid t.o.v. hun “slachtoffers”. Ook de nogal innige ‘verwevenheid’ tussen de rechtelijke macht en de
advocatuur geeft in dit opzicht ernstig te denken. De bekende Mr. G.Spong veroordeelde in eerste instantie bij
de Haarlemse(!) rechtbank, RvZ(Paskamermoord) als ‘bewezen’ schuldig, samen met zijn twee mederechters.
Later is RvZ d.m.v. DNA-bewijs definitief ONschuldig bevonden !
Oók bij “Schiedam” werden alle aanwijzingen die Cees B. vrijpleitten hautain door OM en rechters genegeerd,
wij allen kennen de afloop.
Dan nog, de voortwoekerende zaken van Lucia de B. en Ernst Louwes.
Vooral bij het kennisnemen van de Lucia de B.-zaak slaat de schrik je om het hart: het kan dud iedere
“onschuldige” gebeuren dat je levenslang achter de tralies verdwijnt, door ondeskundige ‘deskundigen’, zwaar
vooringenomen en tevens ondeskundige (vrouwelijke) rechters, die maar één doel hadden, er moest en zou
iemand voor de “vermeende ziekenhuismoorden” gestraft worden. Ieder weldenkend mens met enig persoonlijk
geweten zou Lucia de B. vrijgesproken hebben, er is nl nooit enig bewijs gevonden, maar er is bewijs
‘geconstrueerd’ en het summa summarum van wanstaltigheid bij deze zaak is het door de rechters ter plekke
‘uitgevonden’ begrip “schakelbewijs”. “Wij vinden dat we bewezen hebben dat je twee van de zeven
tenlastegelegde moorden gepleegd hebt, dus dan heb die ander vijf, niet te bewijzen moorden, óók gepleegd!”.
In mijn juridische ‘onschuld’ heb ik altijd gedacht, dat OM én rechters zéker bij moorden, ieder geval apart
dienen te bewijzen. Helaas je kunt nu dus een moord in de schoenen geschoven krijgen omdat, “Je in de buurt
was”, zoals Lucia de B. te horen kreeg bij die andere vijf moorden die zij gepleegd hebben!
Lucia de B. is onschuldig en zou volgens wat ik nog op school geleerd heb nooit veroordeeld zijn geworden.
Het verdient ernstig aanbeveling om iedereen bij politie, OM én justitie psychisch te onderzoeken op
“psychopatie”. Bij heel veel (geruchtmakende) zaken en ook uit persoonlijke ervaring, kan ik mij niet aan de
indruk onttrekken, dat er zich een onevenredig hoog percentage psychopatisch aangelegden bevinden bij politie
en justitie.

6.

kromosetiko

6 Dec 2007 om 01:11
kom mij bekend voor!recent door een komplot van o.m. een burger in de gevangenis belandt
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7.

very-easy

30 Dec 2007 om 04:08
Helemaal goed Joop ! Maar wanneer gaan we met z’n allen iets doen aan de rotzooi in Nederland ???

8.

M.L.G. Tjoelker

28 Feb 2008 om 22:17
Ik ben het volkomen eens dat het met de rechters een rotzooi is.In 2000 is er door een vr rechter in Haarlem
bij mij onrecht aangedaan,daar ik geen eerlijk proces
gehad heeft was de rechter het eens met een zogenaamde
medische deskundige die zelf niet wist wat er door een
wanprestatie,onzorgvuldige behandelingen en een onrechtmatige daad,invalide ben geworden.Deze rechter heeft ook
nog zitting in een klachten commissie.
Vergeet daar ook enkele bekende advocaten kantoren niet
want die vullen ook hun zakken over andermans narigheid.
Momenteel ben ik al 22 jaar bezig,en loopt het met grote
kopstukken in de medische wereld nog steeds goed.
Ook al zal er nu een prof zijn die het een beetje benauwd
zal krijgen.Over 2 maanden weten we meer.
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HAALT RECHTER WESTENBERG ZIJN GRAM OP BART MOS?

Klokkenluidermenu

“Pikant detail is dat de toenmalige rechter-commissaris Westenberg op dit moment coordinerend VP
van de Haagse rechtbank is en in die hoedanigheid een naaste collega van rechter-commissaris J.A.
van Steen die de gijzeling van De Haas en Mos gelastte.”

Recente Berichten
●

Aldus het slot van een artikel uit De Telegraaf van vandaag over een gijzelingszaak uit het begin van
●

de jaren tachting waarin meineed-rechter Hans Westenberg een gijzeling gelastte die de langste is uit
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gijzeling (iemand moest vertellen waar enkele miljoenen guldens gebleven waren) niet op. Maar het
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Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

gaat nu niet zozeer om die oude gijzelingszaak (alhoewel die veel zegt over het karakter van

●

Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

Westenberg) maar om de rol die Westenberg als VP van de Haagse rechtbank mogelijk heeft

de Nederlandse juridische geschiedenis: hij duurde andehalf jaar. Enig resultaat leverde deze

●
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●

OM behandelt Demmink-aangifte niet

gespeeld bij het gelasten van de gijzeling van De Haas en Mos. Uit het inmiddels zeer omvangrijke

●

JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink

dossier dat over Westenberg is opgebouwd in de zaak die hij aanspande tegen advocaat Hugo Smit

●

Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●

Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

Stichting Klokkenluideronline. Het

●

Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

rekeningnummer is 672997150. te

en journalist Micha Kat blijkt dat deze rechter zich als een dictator opstelt en zich verregaand bemoeit
met de gang van zaken op ‘zijn’ rechtbank. Maar er is nog een andere omstandigheid die de relatie
tussen Westenberg en Bart Mos explosief maakt….

kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

Amsterdam.

Gerelateerde Berichten

In december 2005 schreef Mos een stukje in de Financiele Telegraat met als kop: ‘rechter bijt in
Chipshol-stof’. Dit stukje beschreef de nederlaag die Westenberg leed in de procedure tegen Micha
Kat. Eerder (15 oktober 2004) schreef Mos ook al een groter stuk over Westenberg onder de kop

klokkenluiders in het algemeen

De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland
●

‘megaclaim dreigt na twijfel integriteit rechter’. Hierin valt te lezen dat een door Westenberg

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

kerstdemmink

benadeelde procespartij, Chipshol, een megaclaim tegen hem overweegt wegens partijdigheid. In dit
●

stuk staat de volgende passage: “Voormalig Chipshol-bestuurder Jan Poot zegt geschokt te zijn over

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

de rol van rechter Westenberg. ‘Ik heb tot mijn verbazing gemerkt dat Westenberg liegt en
bedriegt’”. Het heeft er nu alle schijn van dat Westenberg via zijn collega J. van Steen zijn gram haalt

overheid

ongelofelijkheid aan de andere. Lees de artikelen over hem op deze website. Vast staat dat rechter

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

twee contraire verklaringen en ook uit het procesdossier blijkt zonneklaar dat de telefoontjes hebben
plaatsgevonden. Deze website deed eerder een beroep op de Nederlandse burger aangifte tegen
Westenberg te doen wegens deze meineed.
*ongekende partijdigheid aan de dag legt op zittingen waarmee hij partijen tot wanhhop drijft.
Niemand durft hem aan te pakken.
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*meineed heeft gepleegd voor de rechtbank Rotterdam in de procedure tegen Hugo Smit toen hij
glashard verklaarde nooit dergelijke telefoontjes te plegen. Zijn verklaring onder ede staat haaks op
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●

*advocaten per telefoon intimideert en bedreigt. Een onvoorstelbare gedraging van een rechter die
ook door PG Remmelink van de Hoge Raad expliciet is genoemd als ‘onaanvaardbaar’.
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*een onvoorstelbare hoeveelhei nevenfuncties bekleedt dan wel heeft bekleed wat hem in hoge mate
chantabel cq. partijdig maakt. Onder deze nevenfuncties waren ook commissariaten.
*naast zijn rechterschap een prive-onderneming runt onder de naam Antacc waarop stortingen zijn

●

15 momenteel online

●

107 gezamenlijk maximum

●

1165311 totaal aantal bezoekers

vastgesteld van enkele grote marktpartijen.
*een weerzinwekkende reputatie heeft op prive-gebied wat ertoe leidde dat hij moest worden
overgeplaatst van Haarlem naar Den Haag.
*zich in de Chipshol-procedures heeft gedesavoureerd door aantoonbare banden te onderhouden met
de tegenstander van Chipshol, Forward. Vanuit deze partijdigheid pleegde Westenberg het
noodlottige telefoontje aan Hugo Smit.

9 Reacties op “Meineed-rechter Westenberg en de
gijzeling”
Feed voor dit bericht Trackback adres

1.

Anoniem

29 Nov 2006 om 17:10
Geachte Micha Kat, heeft u interesse in een nieuwe, onbekende corruptie-zaak? Uit 1995 waarbij mr van Delden
toen nog als Rb-president en voorzitter van de Kamer Van Toezicht Notariaat -dus met twee petten op- een
ernstige rol heeft gespeeld. En daarbij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid fors heeft bijgesnabbeld,
als u begrijpt wat ik bedoel. Met vriendelijke groet en hoogachting Johan de W.

2.

Anoniem

29 Nov 2006 om 17:39
Hoor net dat advocaten van de Telegraaf de rechters van de Raadkamer van de Rechtbank wraken omdat ze
twijfelen aan hun onpartijdigheid: ben benieuwd waarom en om welke rechters het gaat, misschien wel………..
Westenberg? Of vriendjes van W.

3.

Anoniem

29 Nov 2006 om 17:43
Verbaasd me dat alleen de gijzeling van Bart Mos veel aandacht krijgt en niet het verhaal dat hij naar buiten
bracht: dat Mink K. een potje van 1 miljoen had om politie en justitie (en rechters?) om te kopen. Waarom is
dat totaal de doofpot ingegaan?? Wie zoekt dit nu uit??

4.

SamBroersma

29 Nov 2006 om 18:41
Geachte heer Johan de W.
U laat weten, belangrijke informatie te hebben over mr. Van Delden. Ik ben geïnteresseerd in deze informatie,
wanneer zij spraakmakend zou zijn, en gestaafd wordt door spijkerhard schriftelijk bewijs. U mag mij
benaderen op mijn emailadres: sam@belastingfraude.nl . Al mijn communicatielijnen worden getapt. Wanneer u
dat stoort, dan kunnen we wellicht een afspraak maken.
Sam Broersma
Zoutelande

5.

Anoniem

29 Nov 2006 om 19:00
Wat heeft mr. H.F.C. Kuijpers te Leiden nu met Westenberg te maken ?

6.

Anoniem

29 Nov 2006 om 19:08
Beste Sam.
En zou die afspraak dan niet in de gaten gehouden worden?

7.

Anoniem

30 Nov 2006 om 08:44
Hmm, en ik dacht dat Nederlandse rechters ALTIJD betrouwbaar, integer en onkreukbaar zijn……
Ik dacht altijd dat jarenlange laten voortsudderen van bouwfraude een vergissing was geweest.
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Nu lees ik breeduit: meineed dit en dat, en zelfs God Van Delden schijnt goed fout te zijn.
En al dat gebabbel over normen en waarden…. zou dat slechts flauwekul zijn ?

8.

Anoniem

30 Nov 2006 om 11:53
Maffia? Het is naief te denken, dat corruptie bij Baarle Nassau ophoudt.
De georganiseerde bovenwereld heeft voor elkaar gekregen, dat Justitie, Politie en Douane ontmanteld zijn.
Nederland is distributieland nummer 1 van de wereld en daarbuiten. Zogenaamd om met een klein visje een
hele grote te vangen is op grote schaal geimporteerd en geproduceerd. De IRT-zaak is iedereen al vergeten,
maar we moeten niet denken dat de handel is opgehouden. Het is volgens velen Van Traa noodlottig geworden,
dat hij vermoedde en waarschijnlijk al op het spoor was van -zoals hij zei- een geheime directeur in de
bovenwereld. De wolf in schaapskleren (Wesley zou zeggen tyfushond over normen en waarden gesproken)
Doctors van Leeuwen zei, nadat hij door Sorgdrager was ontslagen; Macht is in het politie-en justitiebestel
steeds in het geding. Daaruit kan niet blijvend iets goeds voortkomen, maar deze Doos van Pandora, die het
bestel is, kan nog veel kwaads voortbrengen. Steeds al we hem opendoen en erin kijken, zal het ons verbazen,
dat we zoveel ongerechtigheid aantreffen. Aldus de voormalige, gevreesde directeur van de geheime dienst, die
toen met een goodwill-tour voor zelfzelf bezig was. Zoiets zeg je niet over het eigen nest als je meer weet. De
corruptie is door de grote belangen vanaf 1990 kompleet uit de hand gelopen. De burgers hebben het verdiend
met massale stem op vvd,cda, d66 en een verrechtse pvda. Maar betere tijden komen. Zelfs de keurige relnicht
en schoothond Kees Lunshof demonstreert tegen Justitie. Voor vrijlating van zijn vrienden, maar toch…hij doet
het maar. At your service, Victor de B.

9.

just_mv

11 Dec 2008 om 16:05
Hallo klokkenluiders ! Wat Eric Kuijpers te maken heeft met rechter Westerberg weet ik niet, maar wel dat die
advocaat VEROORDEELD IS VOOR PEDOFILEI ! Ga daar jullie klok maar is goed van luiden !!!
groetjes
Mariel
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RECHTER WESTENBERG MOET VOOR DE RECHTER WEGENS MEINEED!

Klokkenluidermenu

Journalist Micha Kat die door de vice-president van de Haagse rechtbank Hans Westenberg is belaagd
met een onzinnige procedure wegens smaad (en deze procedure glansrijk won) zal aangifte doen bij
het OM tegen Westenberg wegens meineed. Eerder stond op deze site reeds een oproep aan de

Recente Berichten
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burgers van Nederland deze aangifte mede te ondersteunen. Voor de achtergronden van deze zaak
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kan men uitgebreid terecht op deze site (ondermeer via het eerder gelinkte artikel) of ook terecht bij
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Micha Kat zal de ‘hoofd-indiener’ zijn van de aangifte. Tevens hebben zich via deze site aangemeld:
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kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

Amsterdam.

De anonymus van de posting van 10 november 2006, 16:35 uur. idem dito.

Gerelateerde Berichten

Deze zaak moet de grote en ultieme testcase worden voor het zelfreinigend vermogen van de
rechterlijke macht in Nederland. Het machtsmisbruik, nepotisme en klassenjustitie hebben nu lang
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onzichtbaar via de klokkenluidersfunctie op deze site.
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reeds gaat over zijn falen als rechter niet het absolute dieptepunt uit de geschiedenis van
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4 Dec 2006 om 07:34
Zelfreiniging - zelfbevlekking van de Haagsche zittende magistraat Westenberg
Opgemeld “proces ” zal getekend worden door verwijzingsbeslissingen naar een rechtbank buiten het Haagsche,
hoger beroepen, advocatentrucjes, formele waarheden, materiele waarheden, zittingsuitstellen omdat de kant
jongen moet, etc. etc.
De strijd tussen de formele en materiele waarheid.
De context waarin Westenberg handelt kan maken dat diens handelwijze niet strafbaar is. De context waarin
Westenberg zijn daad stelde kan de strafbaarheid ontnemen. (dossier mr hjam peters/tuchtrechter W.M.
Poelmann arrondissement Arnhem)
Ik zal het proces Openbaar Ministerie versus Westenberg kritisch blijven volgen.
Dit zal mijn mijn strijd (duurte inmiddels 14 jaar) tegen tuchtrechter W.M. Poelmann (Advocatenkantoor
Poelmann van de Broek te Nijmegen) zeker ten goede komen.
mr hjam peters/alias mrraapie / mr raapie

2.

Anoniem

4 Dec 2006 om 09:44
Q: Wat is “Kan onzichtbaar via de klokkenluidersfunctie op deze site.”

3.

Anoniem

4 Dec 2006 om 10:39
Groot respect voor de heren Kat, Peters en anderen die recht zoeken en maar niet krijgen in dit land. Ik heb 11
jaar geleden ongeveer 7 miljoen gulden schade geleden door belemmering van rechtsgang, corruptie en
vriendjespoitiek van Van Delden. Ik stond zo sterk in mijn dossier tegen de boeven in ONS PALEIS, dat ik
ternauwernaud kon ontsnappen aan opname in een inrichting. Het was vechten tegen windmolens, zoals Peters
alias Raapie zo treffend schreef. Ik heb mijzelf verbannen uit de samenleving en ben weggegaan. Zij waren
doodsbang voor mij, omdat ik gelijk had en over ijzersterk bewijs beschikte. Ik hoop nu van ganzer harte, dat u
allen tegen Westenberg -neen tegen dit foute systeem- een vuist kunnen maken. Heel veel succes toegewenst.
Johan de W.

4.

Anoniem

4 Dec 2006 om 11:28
Demonstratie voor Kat. Als ik dit zo nog eens lees, zeg ik tegen de slachtoffers; Richt een vereniging op, laat
uw zaken in vereniging behandelen , draag uw rechten zonodig (tijdelijk) over aan een stichting/verenigingsbestuur, laat mij weten hoeveel geld nodig is en wat daarbij verder komt kijken, loop met spandoeken van
Malieveld naar ONS PALEIS op de zittingsdag, activeer media, enz enz. De dwaze moeders begonnen ook met
niks. Er moet een eind komen aan de ongeorganiseerdheid. En ….ja, aan het terrorisme wat ons allen bedreigt.
Er zijn 3-4 kleine politieke partijen, wel 10 klokkenluiders, courtwatches enz.enz, die allemaal feitelijk met
hetzelfde issue bezig zijn. Dat werkt niet en duurt te lang. Wij worden in de hoek gezet als gekken en van het
kastje naar de muur, van de ene naar de andere Rechtbank gestuurd. Dat moet afgelopen zijn. Ik wil de
oprichtingsvergadering, de persconferentie enzenz helpen te financieren. Gaarne overleg en ideen. Johan de W.

5.

straaltje

4 Dec 2006 om 12:39
Ook mijn vraag is hoe kan ik jullie onzichtbaar mijn adresgegevens
en geboortedatum doorgeven? De Klokkenluidersfunctie?
mvg Ronald van Stralen

6.

straaltje

4 Dec 2006 om 12:47
Sorry, ik heb het inmiddels (al) gevonden.
Rechtsboven in uw Home pagina.
mvg Ronald van Stralen

7.

Anoniem

4 Dec 2006 om 12:50
Ja, nu versplintering.
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Aangifte tegen rechter Westenberg gaat door at Klokkenluideronline
Die aangifte moet toch door minimaal 10 man/ vrouw gebeuren.
Daarom zou het goed zijn, als Kat bv Paul Ruijs (CourtWatch) en de vele burgers (Henk Rem, Van den Vaart….)
van SDN.NL zich hierbij aansloten.

8.

Anoniem

4 Dec 2006 om 23:39
Geachte redactie en bestuursleden van Stichting Klokkenluideronline, kunt u mij mede delen, wie tot het
bestuur en de redactie behoren. Gaarne uw opgave van namen, postadressen en telefoonnummers opdat ik
met u in kontakt kan komen. Hoe kan je in het bestuur of de redactie komen? Is er een inschrijving bij de
Kamer van Koophandel of zoiets ? Bij voorbaat dank Toon v.G.

9.

Anoniem

7 Dec 2006 om 10:49
“De zittende magistraat en zijn getuigen”
Ëen spannend jongensboek of toverboek????
Verwonderd mij niets “getuigen uit Westenberg’s toverhoed”.
Als ervaringsdeskundige binnen het advocatentuchtrecht kreeg ik ook te maken met tovenarij.
Zo toverde Deken Marres (arrondissement Arnhem) het mentoraat uit zijn toverhoed.
Dit alles om Deken/tuchtrechter W.M. Poelmann (”B.-affaire en de rol van de advocatuur arrondissement
Arnhem o.l.v. Deken/tuchtrechter W.M. Poelmann)
te dekken.
Een valse verklaring.
Maar let op: de zittende magistraat Westenberg is nog lang niet uitgetoverd.
mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie
raapie.spaces
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door Pamela Hemelrijk
“De AIVD zou de verslaggevers van de Telegraaf juist dankbaar moeten zijn”, is het commentaar van
Arendo Joustra (voorzitter van het genootschap van hoofdredacteuren) op de gijzeling van Joost de
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Haas en Bart Mos. “De dienst wist immers zelf niet dat de stukken op straat lagen”. Joustra drukt zich
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nogal vaag uit, maar wat hij bedoelt is: ”de dienst wist immers zelf niet dat zij corrupte medewerkers
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justitie elk jaar een miljoen aan smeergeld van Mink K. incasseren”.

●

Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

How naïef can you get, Joustra? De AIVD wist dat maar al te goed; het blijkt immers uit haar eigen

●

Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

dossiers. Want dankzij het feit dat die dossiers door een klokkenluider in handen van Joost de Haas

●

OM behandelt Demmink-aangifte niet

●

JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink

●

Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●

Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

Stichting Klokkenluideronline. Het

●

Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

rekeningnummer is 672997150. te

had die opsporingsdossiers voor dik geld aan de penoze verkochten, en evenmin dat ook politie en

en Bart Mos zijn gespeeld weten wij het nu ook.

Dat is het enige lichtpuntje in deze affaire: dat er bij de AIVD kennelijk tenminste nog één
rechtschapen klokkenluider rondloopt die zijn baan op het spel durft te zetten om het publiek te

Stichting
Sympathisanten van deze site en van
klokkenluiders in het algemeen
kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

waarschuwen dat politie, justitie en geheime dienst zich laten omkopen door de onderwereld. Deze

Amsterdam.

tipgever heeft uiteraard als absolute voorwaarde bedongen dat zijn identiteit geheim blijft. Je gaat al

Gerelateerde Berichten

je ondergang tegemoet als je bij Defensie of de bouwwereld de vuile was buiten hangt – vraag dat

helemaal een kind des doods. Want de AIVD hoeft zich – in tegenstelling tot Defensie - niet eens aan

●

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

de wet te houden, en mag zelfs zonder vorm van proces (en in het geheim) mensen liquideren als de
regering dat nodig acht.

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

slag of stoot bij neerlegt, daar heb ik helemaal geen woorden voor. Als geheime diensten Savak

overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

“onderzoek” in te stellen naar de rotte appels in haar eigen gelederen. Vandaar dat nu de AIVD-er
Paul H. is gearresteerd, op verdenking van heulen met de penoze. Allemaal window-dressing
natuurlijk, want, zoals gezegd: de AIVD wàs al lang op de hoogte van de misstanden. Het enige
verschil is dat de AIVD-dossiers over die misstanden nu via een klokkenluider op straat zijn beland,
for everyone to see.
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Bezoekers

Justitie doet het nu voorkomen of zij de bron van Joost de Haas en Bart Mos wil achterhalen om het
bewijs tegen Paul H. rond te krijgen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Die anonieme klokkenluider heeft
de Telegraaf alleen maar getipt dat de AIVD zo lek is als een mandje, en dat keihard bewezen met

●

14 momenteel online

●

107 gezamenlijk maximum

●

1165311 totaal aantal bezoekers

documenten van de AIVD zelf. Of Paul H. de rotte appel is ja of nee, dat kan die klokkenluider niet
weten, tenzij het uit die documenten blijkt. Maar als het uit die documenten blijkt, dan heeft justitie
die klokkenluider niet nodig om Paul H. te vervolgen, en als het niet uit die documenten blijkt, dan
kan die klokkenluider ze niet helpen, want dan weet hij het zelf ook niet. (Tenzij Paul H. hem bij de
koffiemachine heeft verteld dat hij bij Mink K. op de loonlijst stond, maar dat lijkt me niet erg
waarschijnlijk, somehow.)
Het is om je te bescheuren, als je er bij stilstaat: onze geheime dienst is, met al zijn verregaande
opsporingsbevoegdheden om telefoons te tappen en richtmicrofoons te gebruiken, niet eens in staat
de rotte appels in zijn eigen mand op te sporen. Althans niet zonder hulp van één klokkenluider en
twee journalisten. En dat moeten wij geloven?
Het is zonneklaar: de AIVD is er helemaal niet op uit om intern orde op zaken te stellen, en de
corruptie binnen de eigen gelederen te bestrijden. De AIVD wil de klokkenluider opsporen die deze
beerput heeft blootgelegd, zodat ze hem dezelfde behandeling kunnen geven als Fred Spijkers en Aad
Bos. En justitie helpt daarbij een handje. Eerst door Joost de Haas en Bart Mos met richtmicrofoons
te laten afluisteren, vervolgens door een poging te ondernemen ze wegens schending van
staatsgeheimen strafrechtelijk te vervolgen, en tenslotte door ze in een kerker te gooien omdat ze
hun bron proberen te beschermen tegen de repressailles van die aantoonbaar corrupte AIVD.
…En zo geviel het, in een land dat door menigeen wordt bejubeld als”het meest democratrische en
liberale ter wereld”, dat twee journalisten op water en brood werden gezet – als straf voor hun
uitstekende werk. De AIVD-er Paul H., die ervan wordt verdacht te heulen met de onderwereld, loopt
ondertussen vrij rond, en ik geef u op een briefje dat hij buiten schot zal blijven. Misschien houdt hij
er zelfs wel een promotie aan over, het zou de eerste keer niet zijn dat zoiets gebeurt.
Soms hoop ik dat dit gewoon een akelige nachtmerrie is, waaruit ik straks opgelucht zal ontwaken.
Maar dat is tegen beter weten in.
PS. Wie zich geroepen voelt om te protesteren tegen deze Sovjetpraktijken, kan deze petitie
ondertekenen en emailen naar: persvrijheid@nvj.nl.
Amsterdam, 28 november 2006
Aan de rechtbank van Den Haag
Telegraaf-verslaggevers Joost de Haas en Bart Mos moeten onmiddellijk worden vrijgelaten. Zij zijn
beiden door de rechtbank in Den Haag gegijzeld omdat ze weigeren hun anonieme bronnen prijs te
geven.
Het is voor de journalistiek van levensbelang om de identiteit van bronnen geheim te kunnen houden.
Hierdoor durven klokkenluiders het aan om via de pers misstanden in de openbaarheid te brengen.
Zodra journalisten worden gedwongen om hun bronnen bij de rechtbank prijs te geven, worden ze
een verlengstuk van justitie. Hierdoor zal niemand het meer aandurven met de pers te praten over
gevoelige zaken en is een zeer belangrijke rol van de pers uitgespeeld: het aan de kaak stellen van
misstanden in onze samenleving.
Wij maken ons grote zorgen om het feit dat journalisten steeds vaker om hun bronnen worden
gevraagd. Na de achttien dagen durende gijzeling van Koen Voskuil in 2000 zijn er inmiddels te veel
voorbeelden van journalisten die voor het blok worden gezet. Misdaadverslaggever Bas van Hout
werd onlangs kort gegijzeld. Nieuwe Revu-journalist Simon Vuijk hangt aanstaande maandag 4
december gijzeling boven het hoofd. De nu gegijzelde journalisten Joost de Haas en Bart Mos kunnen
vanuit hun cel in het huis van bewaring in Scheveningen hun werk niet voortzetten. De rechtbank
lijkt steeds makkelijker naar dit zware middel te grijpen.
“Ik steun deze petitie en eis voor het belang van de vrije pers in Nederland dat Joost de Haas en Bart
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Mos met onmiddellijke ingang worden vrijgelaten!”
Naam: ————————————————

8 Reacties op “Gijzeling Bart Mos en Joost de Haas”
Feed voor dit bericht Trackback adres

1.

Anoniem

29 Nov 2006 om 14:58
Eigenbelang is niet altijd staats belang. ik ben tegen gijzelen,maar ook tegen de telegraaf,want als de burger
gegijzeld wordt,en ik daar stukjes van in kranten schrijf, wordt dat niet geplaatst,uit eigenbelang.Ikweet het je
moet niet schelden,maar zelfs een stukje over het ijdel gebruiken van de aangesprokene, door hoge mensen,
wordt niet eens geplaatst. Een klacht bij de NVJ heeft totaal geen zin. De voorzitter,een advocaat,heeft daar
weer eigen belangen bij. Dus en OM ,en NVJ moeten niet zo hypocriet doen
De anoniem met naam H.D.W. van Groen

2.

Anoniem

29 Nov 2006 om 17:41
De burger krijgt de regering die zij verdient. Wij moeten de huidige toestanden in de journalistiek net zo zien.
Deze is een afspiegeling van de samenleving, die tot een wild-west jungle is afgegleden. Van Links tot Rechts,
zo moge duidelijk zijn. Wij moeten de huidige toestand in een breder perspectief zien en ons realiseren, dat
journalisten en redacteuren soms in een precaire positie zijn terecht gekomen en soms dingen -ter behoud van
jobs- moeten schrijven waar zij het niet mee eens. Ik weet het, het geeft te denken, maar het is niet anders.
Wij moeten ons realiseren, dat de directies en groot-aandeelhouders de laatste 15 jaar kans hebben gezien alle
sleutelposities in handen te krijgen. Waarbij ik denk aan het Berlusconi-tijdperk. Wij moeten inzien, dat
degenen die vandaag zo ijverig fout handelen in dienst van de bazen, morgen -als betere tijden aanbrekenonze vrienden weer kunnen zijn. Moge dit tot begrip zijn en er toe leiden, dat onze toekomstige vrienden hard
maar wel netjes worden aangeschreven. Dat is in ons aller eigen belang. Dank u. Victor B.

3.

Anoniem

29 Nov 2006 om 18:35
Onder welke steen heeft Pamela Hemelrijk gelegen dat ze Ad Bos Aad noemt?

4.

Anoniem

30 Nov 2006 om 10:33
Beste victor. Verdere opmerkingen niet persoonlijk bedoeld. Ik heb al moeite met geachte,terwijl ik niemand
indeze meer geacht vind,laat staan integer.Als ik ingezonden stukjes schrijf, neem IK met naam en toenaam
mijn verantwoording,eventueel voor smaad ed. Dat kranten dit niet opnemen is in strijd met de persvrijheid. Al
25 jaar probeerde ik zo de publieke opinie te beinvloeden, want wat u leest op deze rubrieken ,daarvoor werdik
25 jaar geleden voor gek voor verklaard. Ik wilde de mensen waarschuwen,en zeker niet te gaan stemmen op
al die stromannen U maakt net als iedereen een denk fout dat fascisme in 19 40 is begonnen en 1945 in
nederland is geeindigd Het is al veel eerder begonnen deze oorlog van wat ik noem het systeem,wat alles te
maken heeft met het gouden kalf Uheeft het over 15 jaar,nee waarschijnlijk al zo ‘n 75 jaar.En die macht geeft
echt niet op,dus wat u verder zegt over uw directie, het blijven individueelhele aardige mensen maar als groep
worden het criminelen. Natuurlijk begrijpt een ieder dat u vrouw,kinderen,hypotheek heeft,maar een ieder heult
maar mee, maar worden wel landverraders Zo heeft de opa van mijn vrouw 5 concentratiekampen overleefd.
Als NS er had hij een treinlaten ontsporen was in al zijn bescheideheid aardig hoog in haagse verzet,maar dan
komen er wel pamflettenvan joods nederland dat NS ers niets hadden gedaan in de oorlog Omdat opa zich zou
hebben omgedraaid in z’n graf heb ik gereageerd dmv een stukje in de krant ,wat niet geplaatst werd,en naar
directeur NS.Niets van gehoord want die organiseert liever haringparties.Er waren genoeg NS ers voor 1942 die
wat gedaan hebben, maar anderen met vrouw en kinderen zagen dat deze verzetshelden uitgerangeerd werden
en naar concentratiekampen werden afgevoerd. Opa is na de oorlog nog lekenrechter geweest,maar omdat dat
2 tegen1 was is hij er gauw mee gestopt De arme man uit den haag moest als voorbeeld voor de natie gelden,
de rijke man uit wassenaar hat es nicht gewusst Opa vond journalisten inktkoelies,en van duitsers zei hij altijd
aardige mensen maar het ras deugd niet. Dat mocht hij natuurl ijk niet zeggen,maar als je zoveel heb
meegemaakt met zgn integere mensen is dat natuurlijk heel menselijk. Ik stop nu want ik hoop ooit eens een
boek te gaan schrijven,wat ik waarschijnlijk alleen in het buitenland kan doenVreemd vindt ik het nog dat
beedigde rechters die zoveel in de doofpot doen in hun onafhankelijkheid geen klokkenluiders zijn,zonder op
een zaak in te gaan. Dan stelt H.M. de leugen regeert,nee ze laat de leugen regeren U bent nu uw stem al kwijt,
waar tegen ik geprotesteerd heb bij de kiesraad,H.M. heeft gezworen de rechtsstaat goed te onderhouden,ook
zij pleegt meineed,want HM kan toch niet met droge ogen zeggen middels oa deze rubriek dat de rechsstaat
goed onderhouden, terwijl ik iedere rechter in deze wraak,zij zijn alleen al afhankelijk van hun afhankelijkheid,
en hof en raad van discipline hebben bepaald dat ik geen advocaat in nederland kan krijgen Ik maarook u bent
vogelvrij verklaard bij kabinetsval balkenende 1Toch bent u gaan stemmen,terwijl de tweede kamer niets van
zich laat horen ,gaat u op deze stromannen stemmen. harry van groen andere hdw, mijn zoon heeft hier niets
mee te maken

5.

Anoniem

30 Nov 2006 om 15:22
Zover ik weet zijn de Duitsers een onderdeel van het Germaanse ras,terwijl voorts opgemerkt dient te worden,
dat de eersten,die de concentratiekampen ingedreven werden, Duitsers waren.Overigens in wiens handen
waren de wapenfabrieken in Duitsland?Waar kwamen de voertuigen,wapens, bommen,granaten en munitie
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vandaan,waarmede ons land in 1940 werd aangevallen en d.m.w. een deel van onze bevolking onder
bedreiging van deze wapens naar Duitsland werd afgevoerd?

6.

Anoniem

30 Nov 2006 om 15:46
inderdaad de geldwereld overschrijdt alle grenzen. Een goede afleidings maneuver kan een oorlog zijn of een
aanslag wat de politiek ook goed uit kan komen.Maar wie is de dupe ? Jan met de pet wit zwart duits
nederlands. Als er dan nog misbruik wordt gemaakt van je werk, inkomen krijg je snel mensen achter je aan

7.

Anoniem

30 Nov 2006 om 17:25
Ter nagedachtenis aan opa wil ik geen discussie over uit z’n verband gerukte opmerkingen,maar de vraag is :
leven we in een democratisch rechtsstaat en hebben wij persvrijheid. Als op feiten beruste stukjes niet worden
geplaatst,zonder te veel onterechte beledigingen,onder naam, hebben wij geen persvrijheid,wat voor opvatting
de hoofdredacteur ook heeft.Als we niet alles horen ,hoe kunnen we dan nog bijv,aan de gekozen burgemeester
beginnen.? HM spreekt over beschaving,als we 150 jaar grondwet hebben en wetten, maar mensen worden
ordinair boven de wet gesteld,terwijl je als burger alle zgn.rechtsmiddelen,rechtsgelijkheden ed afloopt,met ter
kennis aangenomen,zonder enig onderzoek,terwijl ons wilhelmus al in 1600 bepaalde dat je je geweten (god)
boven het gezag moet stellen dan kan je niet meer spreken over rechtstaat. Ik dacht trouwens concentratie
kampen door de engelsen in de boerenoorlog voor het eerst gebruikt werden,en verdere discussies over mijn
stuk worden alleen serieus genomen met naam en toenaam harry van groen

8.

Anoniem

30 Nov 2006 om 17:43
Dat van de boerenoorlog in Zuid-Afrika klopt,het was het plan van lord Kitchener.Bedoeld werd echter de
periode 1933-1945.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
« Operatie ’sloop advocaat van Ernst L.’

Defensie blijft bij rectificatie-eis Volkskrant »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/359/gijzeling-bart-mos-en-joost-de-haas.html (4 of 4) [3/11/2009 12:07:22 AM]

Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Onthoud mij

Inloggen »

●

Registreren

●

Wachtwoord kwijt?

●

Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect...60/defensie-blijft-bij-rectificatie-eis-volkskrant.html [3/11/2009 12:07:27 AM]

Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Onthoud mij

Inloggen »

●

Registreren

●

Wachtwoord kwijt?

●

Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redir...40/bewijslast-tegen-joris-demmink-overweldigend.html [3/11/2009 12:07:33 AM]

Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Onthoud mij

Inloggen »

●

Registreren

●

Wachtwoord kwijt?

●

Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redire...rtikel/433/affaire-demmink-in-breder-perspectief.html [3/11/2009 12:07:38 AM]

Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Onthoud mij

Inloggen »

●

Registreren

●

Wachtwoord kwijt?

●

Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redir...rtikel/430/europa-wordt-einde-van-balkenende-iv.html [3/11/2009 12:07:43 AM]

Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Onthoud mij

Inloggen »

●

Registreren

●

Wachtwoord kwijt?

●

Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirec...el/421/neelie-kroes-liep-bij-verslaafde-astroloog.html [3/11/2009 12:07:48 AM]

Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Onthoud mij

Inloggen »

●

Registreren

●

Wachtwoord kwijt?

●

Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redi...3/joris-demmink-bouterse-sex-en-de-staatsgreep.html [3/11/2009 12:07:53 AM]

Hans Holthuis neemt wel juridische pedo-stap at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!
StartArchiefContactOver
Registreren
●

« Geachte Joris Demmink, werk aan de winkel!

De Rammende Rechter spreekt! »

De website waarop iedereen elke

Hans Holthuis neemt wel juridische pedo-stap

Onderteken voor vervolging Demmink
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Gisteren werd bekend dat Hans Holthuis, voormalig topman van het Openbaar

Ministerie en thans griffier van het Joego-schijntribunaal een zaak aanspant tegen

Klokkenluidermenu

Nieuwe Revu bij de Raad voor de Journalistiek. Hij komt hiermee in het geweer tegen een publicatie

Recente Berichten

in het blad waarin hij wordt neergezet als betrokkene bij het pedofielen (’Rolodex’) onderzoek dat tot
1999 liep en zich richtte op (top)mensen van Justitie. De publikatie zelf is na te lezen via de site van
auteur Stan de Jong. Deze move van Holthuis steekt schril af bij het zwijgen van zijn ‘broeder in de
zonde’ Joris Demmink. Nu gaan we het niet hebben over de kwaliteit van de rechtsgang bij de Raad
(deze site berichtte hierover in het verleden meer dan uitgebreid) maar over de zaak die Joris

●

●

In de zoekmachine van de Raad is de naam van klager Demmink niet terug te vinden. Uw
ombudsman concludeert dat de klacht aldus in de archieven is opgeslagen:

X vs L. Runderkamp en H. Laroes (NOS Journaal)

●
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Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

Demmink zelf in 2003 tegen het NOS Journaal aanspande. Het Journaal had gemeld dat de SG zijn
‘kindermisbruik zelf had toegegeven’.
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Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

- televisie (publieke omroep
●

Demmink heeft zich dus bij de Raad gemeld als ‘X’. Curieus en zelfs absurd: hoe kan het zijn dat
‘anoniem klagen’ wordt toegestaan bij een orgaan dat zich of all topics buigt over de kwaliteit van
journalistiek, per definitie openbaar? Het is een van de meest bizarre elementen in de Demminkhorrorstory die we hier te pakken hebben. Zou de mysterieuze identiteit van de klager die het NOS
Journaal beschuldigde van ‘grievende en tendentieuze berichtgeving’ ook de verklaring vormen voor
de absurde omstandigheid dat noch deze klacht noch de uitspraak geleid hebben tot enig artikel in de
mainstream media? Reeds toen al moest de affaire-Demmink coute que coute worden
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doodgezwegen zelfs als deze onderwerp werd van een rechtsgang bij de Raad!
●

14 momenteel online

betreft worden vastgesteld dat de man een misbruiker is van kinderen, maar waar het in deze zaak

●

107 gezamenlijk maximum

natuurlijk vo0oral om gaat is de mededeling van het Journaal, uitgesproken (ik herinner het me nog

●

1165312 totaal aantal bezoekers

Dan het feit dat de klacht gegrond is verklaard. Gezien het dossier-Demmink anno 2007 kan wat ons

goed) door Pia Dijkstra dat ‘hij zijn misbruik zelf heeft toegegeven’. Is het journalistiek voorstelbaar
dat een medium als het NOS Journaal, hoe minimaal het journalistiek talent dat daar rondloopt ook
moge zijn, zoiets zegt zonder feitelijke onderbouwing? Nee, non, njet: dat bestaat gewoon niet in

Test uw klokkenluiderkennis!

zo’n gevoelig item. Daar komt dan nog bij dat het Journaal reeds een dag na de betreffende
uitzending uit eigen beweging rectificeerde, een handeling die de klacht van ‘X’ bij de Raad totaal
overbodig maakt maar ook sterk wijst op intimidatie. De conclusie moet dus luiden dat de Raad in
deze zaak niet naar de feiten heeft gekeken maar zich heeft opgesteld als beschermer van de macht.
Hans Holthuis kan de uitspraak in zijn zaak tegen Nieuwe Revu met alle vertrouwen tegemoet zien.
De gang van zaken rond de klacht van Demmink bij de Raad is van groot belang in de zaak die
Demmink tegen mij zal aanspannen. We gaan de gang van zaken exact reconstrueren, de leden van
de Raad die zich over de klacht bogen zullen worden opgeroepen net als Runderkamp en Laroes. Als
die laatste tenminste uit de bezemkast kan worden weggetrokken waar hij zijn nieuwe stagiairs een
zovvelste beurt placht te geven.

13 Reacties op “Hans Holthuis neemt wel juridische
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1.

Albert

1 Aug 2007 om 11:16
Laat ze maar komen! Kan deze beerput eindelijk een keer open. Mijn complimenten aan u, meneer Kat!

2.

Achiel

1 Aug 2007 om 14:08
Na tot rust gekomen ze zijn even je stukje herlezen en de typo’s er uit halen.

3.

Rudolf Paul

2 Aug 2007 om 16:40
Een half zinnetje van Micha Kat is weggepoetst door de redactie van Volkskrant weblog: http://www.
volkskrantblog.nl/bericht/144754

4.

Rudolf Paul

2 Aug 2007 om 19:45
De link hierboven levert niks op: het is weggejorist door de volkskrant webmoderator. Dan maar deze: http://
www.volkskrantblog.nl/bericht/144791

5.

matt

3 Aug 2007 om 16:23
de micha kat van deze site is dat dezelfde micha kat die in de clip van de osdorp posse - vragen aan bush
voorkomt????

6.

mr h.j.a.m. peters

3 Aug 2007 om 18:01
vindplaats: http:\\www.rvdj.nl/2004/48
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7.

pedohunter

5 Aug 2007 om 06:16
Demmink woont op de Riouwstraat 13 te Den Haag.
Ouders van kinderen in de Indische Buurt: be warned!
Pedohunter

8.

harry van groen

6 Aug 2007 om 10:49
De aftasting van de grenzen van de macht zijn pervers.Zolang betrokkenen blijven zitten ,ondanks de ernst van
de klacht ,hebben zij nog voldoende macht. Dat kan pas veranderen tot dat niet meer houdbaar wordt. Dus
zolang deze lieden blijven zitten ,heeft niemand nog een schijn van kans.. Dat wil dus niet zeggen ,dat een
ieder door moet blijven gaan dit mede te delen ( als zij de kans tenminste krijgen ,want dat aangaande lijkt het
wel of de pers het gehele jaar komkommmertijd heeft ,terwijl menig minister gerust op vakantie gaat ,of dat
het geem oogsttijd is )

9.

Harry Wringelaar de Scheeaf

8 Aug 2007 om 03:04
Ik ben de echte Harry en alle namen voor of na mij met Harry zijn FAKE!

10.

harry van groen

9 Aug 2007 om 16:07
Opeens voelen advocaten zich geroepen om te protesteren tegen aanzetten van haat.Natuurlijk zijn alle akties
welkom in deze. Maar waar de heer Fortuyn al stelde dat er mensen waren die haat zaaiden ,was het al vreemd
dat bijv Spong (beoogd minister van justitie bij pim),Hammerstein ,van leeuwen etc Pim al hebben laten vallen ,
om niet door te gaan in strafvervolgingszaken in deze ,maar ook in deze zaak niet in het geweer komen. Waar
wij allemaal moesten toezien hoe het met het kleinkind van HM verging ,Kijkt HM maar toe hoe het met onze
kleinkinderen eventueel kan aflopen ,en hun hele leven vernield kan worden door zo ‘n pedofielDat is ook
aanzetten tot haat ,zo ook wat advocaten nalaten te doen.

1. NWO-INFO » Blog Archive » Baybasin haalt Demmink uit de doofpot. (32)
Pingback op 5 Aug 2007 om 09:57
2. Demmink klaagde als “X” bij Raad voor de Journalistiek |
Pingback op 17 Aug 2007 om 19:31
3. NWO-INFO » Blog Archive » Baybasin haalt Demmink uit de doofpot. (37)
Pingback op 1 Sep 2007 om 13:03
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GELOOF DE TERREUR-ALARMEN UIT VS EN UK NIET! HET IS EEN PLOT!
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De hele dag worden we nu al hysterisch gemaakt over een ‘verijdelde aanslag’ in Londen die de
schaal zou hebben gehad van een ‘Engels 9/11′. Meer dat tien vliegtuigen zouden zijn opgeblazen als
Scotland Yard niet in een heroische actie had ingegrepen en het plot had verijdeld. Het hele
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vliegverkeer ligt inmiddels plat en de terreur-alarmen zijn opgevoerd tot het allerhoogste nivo. Er zijn
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twintig mensen gearresteerd, maar de dreiging blijft blijkbaar onverminderd aanwezig. Waarom
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doelbewust in een staat van massahysterie om draagvlak te krijgen voor het opvoeren van de oorlog

moeten we dit allemaal niet geloven? Waarom brengen de nieuwsmedia deze hoax nu al uren non-
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in het MO. Buitengewoon alarmerend in dit verband is dat Israel heeft aangekondigd zijn
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JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink

grondoffensief tegen Hezbollah in de ijskast te zetten. Waarschijnlijk in afwachting van de
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Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal
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Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

Stichting Klokkenluideronline. Het
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Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

rekeningnummer is 672997150. te

aankondiging van de VS dat ze in deze ‘nieuw ontstane situatie’ Israel carte blanche gaan geven
Hezbollah helemaal uit te roeien. Hieronder een aantal redenen waarom dit ‘verijdelde mega-plot’ een
fake is:

kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

Amsterdam.

Gerelateerde Berichten

*Geen enkele grote aanslag is ooit voorafgegaan door dergelijke waarschuwingen of hysterie. Ze
komen altijd overwacht. Sterker: als er sprake zou zijn van een daadwerkelijke dreigende aanslag
en de autoriteiten zouden dat weten, zouden ze gewoon toeslaan en de dreiging neutraliseren. Het

klokkenluiders in het algemeen

De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland
●

volk wordt dan onwetend gehouden om geen paniek te zaaien. De regel is: als er echt wat aan de

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

kerstdemmink

hand is, wordt er nooit iets gezegd. Alleen als er andere doelen worden nagestreefd wordt
●

er paniek gezaaid onder de bevolking. We zagen dit ook bij de ‘pandemie Vogelgriep’. De facto

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

niets aan de hand. Ook hier speelde een andere agenda: het verkrijgen van verdere bevoegdheden
van overheden. Dat speelt natuurlijk ook hier. De regeringen van de VS en de UK willen nu carte

overheid

bevolking.

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

luchthavens selecteren. De reden dat we nu hysterisch worden gemaakt met aanslagen op
vliegtuigen is omdat de overhden weten dat ze zo de meeste angst en impact kunnen zaaien.
*Het is alarmerend dat deze hype alle kenmerken heeft van een gecoordineerde actie van UK en VS,
precies de landen die het meeste baat hebben bij een carte blanche voor de strijd tegen het
terrorisme. Blair en Bush zijn inmiddels (ook in populariteit) zo diep weggezonken, dat ze hun hoofd
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*Het is ongeloofwaardig dat terroristen na 9/11 als ze een nieuwe mega-aanslag zouden willen
plegen opnieuw vliegtuigen zouden uitkiezen. Ze kunnen veel beter theaters, voetbalstadions of

Accountancy (29)

●

er leugens worden verspreid waarvoor ze uiteindelijk geen verantwoordelijkheid willen nemen. Bush
en Blair zijn te hard op hun bek gegaan met de leugen van de massavernietigingswapens in Irak.

●

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

blanche krijgen om alles te kunnen doen wat ze willen zonder verzet vanuit de politiek of de
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nog alleen boven water kunnen houden via dergelijke kunstgrepen. Ze weten dat ze nu bij een
verkiezing zouden worden weggestemd in ruil voor politici die de war on terrorism willen afbouwen.
Zie de nederlaag van Lieberman in de VS. Om de oorlog tegen het terrorisme te ‘redden’ hebben ze

●

14 momenteel online
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107 gezamenlijk maximum

●
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deze dreiging nodig.
*Een belangrijke aanwijzing voor een fake is de timing. We krijgen dit allemaal te horen precies op
het moment dat het offensief van Israel tegen Hezbollah vastloopt. Gisteren is de
verantwoordelijke Israelische generaal vervangen. Er is nog maar een mogelijkheid voor Israel dit op
te lossen: totale free card to kill zonder prostesten en oppostie vanuit het westen.
De Nederlanse media zullen volledig meegaan in het ‘officiele verhaal’ net als ze deden na 9/11 en
ook nu nog grotendeels weigeren aandacht te besteden aan de steeds sterkere bewijzen dat ook 9/11
een complot was van de Amerikaanse regering om een oorlog te kunnen beginnen.

14 Reacties op “Politiek en media brengen ons in
massahysterie”
Feed voor dit bericht Trackback adres

1.

AvL

10 Aug 2006 om 14:54
Toch wel een erg paranoide stukje. U kunt volgens mij niet gewoon meer op straat lopen als dit soort
hersenkronkels U zo terroriseren. Maar ja, Islam is toch vrede volgens de specialisten.

2.

Anoniem

10 Aug 2006 om 21:56
Het spijt me geweldig maar werkelijk geen enkel argument snijdt hout en kan wel heel erg simpel weerlegt
worden.

3.

Anoniem

10 Aug 2006 om 23:08
mijn eerste reactie vanmorgen was deze:
BEDREIGD
Aangezien alle terreurdreiging waar het volk nu al weer jaren angst voor wordt aangejaagd uitsluitend de
staatsterreur van geheime diensten is geweest, vraag ik me af wat die bende criminelen in dienst van allerlei
‘hare majesteiten’ nu weer van plan zijn.
Een valse vlag uitvoeren om de massavernietiging op burgers nog verder uit te breiden? Alles wijst erop als je
op dit moment naar Libanon kijkt. Een duidelijker beeld hoef je niet te hebben. De wereldoorlog woedt steeds
verder en zo ook haar walgelijke propaganda.
Het aloude motto zal in elk geval zijn: VERDEEL EN HEERS

4.

Hercules

11 Aug 2006 om 15:43
Als dit waar is wat u hier schrijft, hoop ik dat Israel keihard en voor eens en altijd haar vijanden zal vernietigen,
ook hoop ik dat Amerika van iran een grote parkeerplaats maakt middels een aantal A’boms in timelapse
gegooit. Het leven bevalt mij nu prima met de USA als baas van de wereld met vrijheid, recht en kennis voor
ieder, niemand die bang hoeft te zijn om zijn/haar mening te geven? behalve als het over mensen gaat waar u
het in-direct voor opneemt in uw verhaal, “moslims” zeg daar iets over dat hen niet welgevallig is en de kans is
groot dat u vermoord word of uw naam komt in een dodenlijst voor of erger!.

5.

Anoniem

11 Aug 2006 om 16:41
dat kan dus ook niet meer. Je slaat precies de spijker op zijn kop. En dat dankzij de voortdurende angst
propaganda

6.

Anoniem

11 Aug 2006 om 16:47
dumb dumber. Ga toch eens een boek lezen!!
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USa is totaal niet de baas maar allerlei clubs boven regeringen. Denk aan banken en een ieder die de
globalisering een warm hart toedraagt.
zoek eens uit wat de rol van het vaticaan is in deze. En Israel is een bezetter geen verdediger. Verder dient dit
meerdere doelen dan alleen Israel te ondersteunen. Stop de oorlog en dit soort domme uitspraken.
Ook Israel wordt gemanipuleerd en is feitelijk eigendom van rothschild.
Verder verdwijnen er steeds meer rechten van individueen.
Dus wees gewaarschuwd en zoek de dingen uit alvorens je dit soort onzin uitslaat. klint heel erg Colijn achtig.
Toen was het grote Duitseland de baas en we zien wat daarvan gekomen is. Operation Paperclip wel eens van
gehoord!!
Genoeg dus om uit te zoeken

7.

Anoniem

11 Aug 2006 om 19:04
wat slecht verhaal. In geval van 911 zijn er grote vragen en bedroevend weinig officiele antwoorden.
Complottheorien zijn daar dus gerechtvaardigd. Hier niet en dat kan met heel eenvoudige rekensommetjes
worden aangetoond:
Er zijn in Europa minstens 15.000.000 moslims. De meeste ervan zullen nooit aanslagen plegen en kunnen
nauwelijks geloven dat sommige grote aanslagen door moslims worden gepleegd. Maar zeker 5% van de
Europese moslims juigt alle aanslagen toe, zelfs die van 911. Zo’n 750000 mensen. Hiervan zijn er 187500 man
en in een leeftijd om aanslagen te plegen. Zelfs als hiervan maar 1% echt kwaad in de zin heeft en slim genoeg
is om zich goed te verbergen, dan heb je dus 1875 onbekende potentiele terroristen die tot alles in staat zijn. Al
mijn percentages zijn extreem voorzichtig. Terrorisme bestaat echt, Van Gogh is niet door de CIA vermoord.
Het is dus heel goed mogelijk dat er hier geen sprake van een plot is, een goede journalist roept hier dus ook
alleen dat er wel een plot is als daar scherpe aanwijzingen voor zijn. Redenen als ‘ze komen onverwacht’,
‘overheden willen paniekzaaien’, ‘het komt goed uit ivm Libanon’ zijn werkelijk totaal onvoldoende.
Alle officiele berichtgeving betwijfelen is belangrijk, maar met complottheorieen die volledig gebaseerd zijn op
circumstancial evidence maak je alleen jezelf belachelijk.

8.

Anoniem

12 Aug 2006 om 17:35
Kennelijk ben je al lange tijd in diepe coma.
Als je een beetje had opgelet had je kunnen zien dat zowel 911 als 77 londen valse vlag operaties waren.
Bewijzen te over.
Zoals je ook al enkele jaren hebt kunnen waarnemen zie je overheden en andere belanghebbenden van de GEK
- Globalistische Elite van Kapitalisten - steeds hetzelfde verdeel en heers-spelletje spelen.
Deze week kon je in een documentaire nog zien hoe deze club met behulp van hun CIA-legers in 2002
probeerden om Venezuela van een dictator te voorzien.
Gelukkig is het Venezolaanse volk erg dapper en voorkwam dit. Zij zijn zo een van de laatste echte
democratieen.
Beetje je huiswerk doen dus. Je maakt je wel erg belachelijk door de propaganda aan te nemen van een club
misdadigers. De zogenaamde geheime diensten zijn de enige echte terreurnetwerken in de wereld.

9.

Anoniem

14 Aug 2006 om 08:40
Aanbevolen:
http://www.bigeye.com/altnews.htm

10.

Anoniem

14 Aug 2006 om 09:48
En vervolgens:
http://www.indymedia.org.uk/en/2006/08/347690.html

11.

Anoniem

16 Aug 2006 om 07:26
http://911-complotdenkers.blogspot.com/

12.

Anoniem

16 Aug 2006 om 13:08
Leer eerst eens lezen. Ik zeg toch dat complottheorieen rond 911 gerechtvaardigd zijn en ik zeg niet eens dat
het hier geen complot betreft. Ik vind alleen de onderbouwing van een complot hier flinterdun en een totale
ontkenning van het feit dat grote groepen mensen dolgraag vliegtuigen tussen Europa en Amerika zouden
opblazen. Die ontkenning dat er moslims bestaan met kwaad in de zin vind ik gevaarlijk. Net zo gevaarlijk
overigens als Main Stream Media die geen vragen stellen over de toedracht van 911.
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13.

Anoniem

16 Aug 2006 om 21:46
Klik op http://www.globalresearch.ca en zie vervolgens :1.Updates on Terrorist Plot Thwarted in the U.K. 2.The
Foiled U.K.Terror Plot and the “Pakistani Connection”.3.The UK Terror Plot:What’s really going on?
Laat jouw geest ook eens denken over oorzaak en gevolg,het waarom er dergelijke ideëen zijn ontstaan.

14.

Anoniem

21 Aug 2006 om 13:00
Vloeibare explosieven bestaan alleen in Hollywood, lees deze beschouwing maar eens:
http://www.theregister.co.uk/2006/08/17/flying_toilet_terror_labs/
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Nadat de Britse en Amerikaanse autoriteiten enkele dagen lang paniek en hysterie hebben gezaaid als
nooit tevoren over aanslagen ‘die 9/11 zouden doen verbleken’ is thans het terreuralarm alweer
teruggebracht van rood naar orange, zo meldt CNN. Nog steeds ‘uiterst zorgwekkend’ allemaal, sure,
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Voordat Trouw deze aanwijzingen voor een set-up op durft te schrijven, moet dus wel eerst worden
vastgesteld dat er inderdaad sprake is van ‘verijdelde aanslagen’ en dat alle theorieen die wijzen op
een hoax moeten worden afgedaan als ‘complottheorieen’. Alsof het hele verhaal van de verijdelde
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14 Aug 2006 om 12:09
Deze mededeling was geplaatst op mijn website:
“Lebanonnewslive.com: Each day this war brings more and more deaths and destructions on both sides. This
war is a crime against humanity, but the biggest crime is the silence of the whole world, civilians are being
targeted, kids are being killed, half of all of those killed so far in Lebanon are in fact children, other children and
civilians are being maimed, ambulances have been hunted by Apache helicopters, and precision guided missiles
had been fired on United Nations unarmed observers. Lebanon is being bombed back to the Stone Age while the
World sits and watch, Why, please tell us why, we need helps if the stop we stop to http://lebanonnewslive.com/
Media.htm |”
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von Clausewitz and World War IV.
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Blood Borders.
http://www.armedforcesjournal.com/2006/06/1833899

4.

Anoniem

15 Aug 2006 om 09:28
Blair signals beginning of W.W. IV
zie:http://www.indymedia.org.uk/en/2006/08/347690.html
en the U.K. Terror plot:what’s really going on op http://www.globalresearch.ca

5.

Anoniem

20 Aug 2006 om 14:37
Een iedere inwoner van Nederland wordt op dit moment door middel van het inboezemen van angst maar van
alles aangepraat, zo ook met terreur.
Waar echter met geen woord over wordt gerept is het feit dat men er zich dmv het sturen van militairen mee
bemoeit. Heeft dit per saldo niet het resultaat dat men door middel van deze acties erom vraagt dat hier
aanslagen worden gepleegd
Toine van der Lee
politiek leider van de AVP
Laat me Uw mening weten op: toinevanderlee@yahoo.com

6.

Anoniem

23 Aug 2006 om 01:03
Ja natuurlijk Toine.
Ieder weet dat wanneer je een volk een oorlog injaagt of ergens terreur zaait dat dat gevolgen heeft.
Oorlog brengt geld in het laatje van de Banksters, de Rottschildt Maffia cum suis.
Dat was zo in Wereldoorlog 1, in Wereldoorlog 2 en is nu zo…
volg het geld gewoon en je ziet wie de oorlog of de terreur schept…
niet één burger schept een oorlog of schept terreur op deze schaal

7.

harry van groen

30 Aug 2008 om 10:16
Als je in een fascistische staat in het”verzet”gaat heet je al gauw een terrorist.
Als ik een echte terrorist zou zijn ,zou ik met handgranaten in mijn zak lopen ,want ik kom echt wel mensen zo
maar tegen ,waar ik zo’n handgranaat op zou kunnen gooien.
Met Sail Amsterdam zat ik op een boot
Toen het donker werd ,en het vuurwerk begon,kwam er een boot aanmeren,langs onze boot.
Ik keek naar beneden ,zat het HELE KABINET er in.
Maar let wel als je met systemen te doen hebt ,heeft het totaal geen zin ,om maar iemand iets aan te doen.
Er zitten honderden in de ijskast ,die er zo uit gehaals kunnen worden.
Vandaar ook dat het onzin is dat de oranjes ruim 100 miljoen kosten ,ook aan beveiliging.
Natuurlijk moet er een hek om Drakenstein ,met bewaking ,uiteindelijk zijn er altijd wel gekken.
Zo moeilijk is het niet allemaal.
Maar gelukkig zijn de hollanders wel zo verstandig om dit zelfs niet in hun hoofd te halen,en denken meer aan
Ghandi,
geweldloos verzet.
Dat wil niet zeggen dat ik bedreigd wil worden door het fascistisch systeem ,ook met de dood.
Zo ook wil ik beschermd worden door politie in WOORD en DAAD.
Grijpen daar ministers niet in in ,falen zij ,zo moeten zij aftreden.
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ALLES OVER MEGA-BOEKHOUDFRAUDE NU OP INTERNET
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Accountancy-klokkenluider Leo Verhoef RA die ontdekte dat Nederlandse overheden voor miljarden
frauderen in hun boekhouding (deze site berichtte reeds eerder over de affaire) heeft nu een eigen
website gestart waarop alles aangaande zijn strijd om de waarheid te lezen is. Van gemeente tot
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veel grotere overschotten op dan in werkelijkheid het geval was: in 2003 94,2 mio in plaats van 66,3
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mio en in 2004 17,4 mio in plaats van 16,0 mio. In de jaren 2000-2002 voerde Dordrecht juist weer
een veel kleiner overschot op dan in werkelijkheid het geval was. De totale fraude over de periode
2000-2004 bedraagt aldus 160 miljoen Euro.

De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland
●

De externe accountant van Dordrecht is Deloitte. Interessant is dat Dordrecht in de provincie Zuid-

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

kerstdemmink

Holland ligt waar Jan Franssen commissaris van de koningin is. Franssen wordt door Deloitte betaald
●

terwijl Deloitte ook de accountant is van de provincie Zuid-Holland. Franssen tekende zelf de
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Betreft: Kat/NRC Handelsblad Amsterdam, 26 september 2005
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Geachte heer Kat,
●

Hiermee bevestig ik de ontvangst van uw aanvullende brief, door ons ontvangen op 23 september jl.
Daaruit volgt naar mijn mening nog niet dat u bij hetgeen is gepubliceerd persoonlijk in uw belang
bent geschaad.

●

Raad, zal hij zich eerst daarover dienen uit te spreken.

Alvorens uw klacht definitief in behandeling te kunnen nemen, zal de Raad voor de Journalistiek dan
ook tijdens de zitting op 20 oktober a.s. eerst beoordelen of u ontvankelijk bent in uw klacht.
Ik heb de stukken inmiddels doorgestuurd aan de wederpartij. De wederpartij heeft desgewenst de
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Door Pamela Hemelrijk
‘Iedereen denkt natuurlijk: dit stinkt’ betoogde een hoogleraar strafrecht n.a.v de vrijspraak van
Samir A. ‘Maar je moet wel voldoende bewijs hebben. Zo niet, dan is vrijspraak onvermijdelijk, in een
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Maar bij een verkeerscontrole liep hij alsnog tegen de lamp. De rechtbank Roermond had echter geen
enkele moeite met de bewijsvoering. Sterker nog: twee medeplichtigen, die alleen bij het maken van
de coctails aanwezig waren geweest c.q. daarbij hebben geholpen, zijn elk tot vier maanden cel
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misslag van de officier’, en beweerde doodleuk in het vonnis dat de verdachte door deze ingreep ‘niet
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in haar verdediging was geschaad’. Dat lijkt me een aanvechtbare stelling, gezien de opgelegde straf.
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De drie veroordeelden waren bovendien, in tegenstelling tot Samir A., nooit eerder met justitie in
aanraking geweest. Doorgaans geldt dat als een verzachtende omstandigheid; first offenders krijgen

overheid

Wie de vrijspraak van Samir A. en de veroordeling van de drie van Venlo naast elkaar legt krijgt op
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arabieren, een memo met het adres van de internetsite geocities (waarop bij wijze van service aan
jihad-kaders handleidingen worden verstrekt voor het maken van wapens en het plegen van
aanslagen), een vlugschrift waarin wordt opgeroepen tot de jihad en het martelaarschap,
plattegronden, foto’s en tekeningen van Schiphol, de kerncentrale Borssele, het gebouw van de
Tweede Kamer, het gebouw van de AIVD, het ministerie van Defensie en de kazerne van het Korps
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conclusie ‘dat de verdachte kennelijk een meer dan gemiddelde belangstelling heeft voor religieus
extremistisch geweld’. Met betrekking tot het aangetroffen zoutzuur wees de rechtbank erop dat deze
stof ‘tot de uitrusting van menig Nederlands huishouden behoort’.
Als klap op de vuurpijl werd gelast dat Samir A. al zijn contrabande weer terug moet krijgen,
uitgezonderd dan de dolken, de patroonhouders, het balletjespistool, het luchtdrukpistool en de
geluiddemper. Je zou bijna gaan geloven dat Allah inderdaad de hand heeft gehad in dit vonnis, zoals
radicale moslims ons bezweren.
Dat een fatsoenlijke rechtsstaat zwaar tilt aan de bewijsvoering kan ik alleen maar toejuichen. Maar
dan moet je ook consequent zijn, volstaan met de conclusie dat die drie uit Venlo ‘kennelijk een meer
dan gemiddelde belangstelling koesteren voor molotov-coctails’, erop wijzen dat ‘flessen olie en
benzine tot de uitrusting van menig Nederlands huishouden behoren’, en de verdachten bij gebrek
aan bewijs vrijspreken. En vergeet dan vooral niet ze die molotov-coctails terug te geven.
“Het lijkt wel of vrouwe Justitia haar blinddoek heeft vervangen door een hoofddoek”, luidde het
commentaar van Geert Wilders op de vrijspraak. In Vrij Nederland van deze week wordt hij om die
reden betiteld als een van de gevaarlijkste mensen die er rondlopen: ‘Zijn niet aflatende stroom van
uitspraken’, betoogt Samirs advocaat Victor Koppe, ‘is een groter gevaar voor onze democratie dan
eventuele aanslagen van moslimextremisten’. Gek, ik denk daar heel anders over. Volgens mij heeft
Wilders de spijker weer eens helemaal op z’n kop geslagen.

0 Reacties op “Rassenjustitie in Nederland?”
Feed voor dit bericht Trackback adres

1. Geen reacties

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
« NRC en de Europese grondwet: de AIV-connectie

PricewaterhouseCoopers aangeklaagd om Schiphol »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/142/rassenjustitie-in-nederland.html (2 of 2) [3/11/2009 12:10:05 AM]

Test uw klokkenluiderkennis!

logoquizzed.gif

Ombudsman Volkskrant zwijgt over cruciale klacht at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!
StartArchiefContactOver
Registreren
●

« PricewaterhouseCoopers aangeklaagd om Schiphol

Derix en Meeus (NRC): bedrog inzake Eric O. »

Klokkenluideronline

gaan

De website waarop iedereen elke

Ombudsman Volkskrant zwijgt over cruciale klacht

Onderteken voor vervolging Demmink

Gepubliceerd door admin 24 april, 2005 Geen categoriein .

misstand anoniem aan de kaak kan
stellen.

Onderteken petitie voor
vervolging Demmink

THOM MEENS, WAAROM DURF JE HIEROVER NIETS TE ZEGGEN?

Klokkenluidermenu

Er is een goede kans dat u van de volgende schrijvers en hun boeken nog nooit gehoord heeft:
Nafeez Mosaddeq Ahmed, Mathias Br?ckers, Andreas von B?low, Michel Chossudovsky, David Ray
Griffin, Daniel Hopsicker, Michael Ruppert, Webster Tarpley, Paul Thompson, Christian Walther, Barrie
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Ik heb op 17 januari bij ombudsman Thom Meens een klacht ingediend over selectieve berichtgeving
met betrekking tot de aanslagen van 11 september. Toen ik eens bij hem informeerde bleek mijn
brief niet bij hem te zijn aangekomen. De brief was echter aangetekend verstuurd en volgens TPG

●
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verstuurd, en is toen wel aangekomen. Nu twee maanden later, is van enige inhoudelijke reactie nog
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adresseren, maar ben al jarenlang abonnee van de Volkskrant en heb nog steeds vertrouwen in de
integriteit van de redactie.
Daarom moet ik er rekening mee houden dat cruciale inzichten t.a.v. de aanslagen van 11-9-2001
nog steeds niet aanwezig zijn, ondanks mijn diverse emails aan de redactie hierover. Ter informering
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bekend, maar voor inzicht in de situatie wel van groot belang. Ik acht het daarom voor de

Vanwege de grote omvang en gevolgen van de massamoord op 11-9 waarbij ook een Nederlandse
vrouw het slachtoffer was, hebben de lezers recht op een zorgvuldige weergave van de feiten, vooral
waar die een antwoord kunnen geven op de schuldvraag. Ook vanwege de oorlog in Afghanistan die

Test uw klokkenluiderkennis!

gerechtvaardigd werd op basis van de aanslagen, alsmede voor de moslims in Nederland die te
maken hebben met toegenomen wantrouwen.
Zaken die naar mijn mening van enorm belang zijn en waar de Volkskrant nog geen verslag van heeft
gedaan zijn o.m. de volgende:

●

Er is tot op heden geen gerechtsdeugdelijk bewijs in de openbaarheid gebracht voor de
aanwezigheid van de 19 Arabische kapers aan boord van de vier vliegtuigen van de aanslagen
van 11-9.

●

Bewijsmateriaal wordt door de Amerikaanse regering bijna volledig geheim gehouden. Men
heeft ook op grote schaal bewijzen vernietigd. Regeringsfunctionarissen is verboden over de
omstandigheden van 11-9 te praten.

●

Het rapport van de commissie Kean-Hamilton verklaart niet waarom de standaardprocedures
voor het onderscheppen van vliegtuigen niet werden gevolgd en tal van meer onbeantwoorde
vragen die de nabestaanden van de slachtoffers hebben.

Alleen al het in de doofpot stoppen van bewijs rechtvaardigt een sterk vermoeden van schuld bij hoge
leden van de Amerikaanse regering. Net als het feit dat nog niemand ontslagen, berispt of bestraft is
voor de fouten op en voor 11-9. Maar de bewijslast schijnt te moeten liggen bij de ontkrachters van
het offici?le verhaal (i.e. Osama en 19 kapers deden het), terwijl de VS haar versie van de
gebeurtenissen niet hoeft te bewijzen om een oorlog te beginnen en burgerrechten en privacyregels
in te perken. Dat werd ook gezien door voormalig bondskanselier Helmut Schmidt die op 10 dec.
2001 zei dat in werking zetten van artikel 5 van het NAVO-verdrag dat regelt dat bondgenoten
elkaars grondgebied beschermen niet legitiem is, omdat helemaal niet was bewezen dat de aanvallen
niet van binnenuit de VS kwamen. Heden ten dage is het nog steeds niet bewezen.
Een paar keer was er in de Volkskrant sprake van ‘allerlei complottheorie?n’ die op het internet de
ronde zouden doen over 11-9. Gebruik van het woord ‘complottheorie’ als suggestie voor iets bizars,
zonder de bijbehorende argumenten inhoudelijk tegen het licht te houden, verraadt een
onjournalistieke vooringenomenheid en een wil de makers van alternatieve theorie?n te ridiculiseren.
Daaraan is toe te voegen dat een complottheorie niets bijzonders is. Complotten zijn zo oud als de
mensheid zelf, hebben vaker de geschiedenis een drastische wending gegeven en een theorie is
gewoon een veronderstelling van wat mogelijk gebeurd zou kunnen zijn. Ergo, het onbewezen
verhaal van Osama bin Laden en de 19 kapers is daarom zelf een complottheorie. De theorie?n zijn
echter van ondergeschikt belang aan de constatering dat bij zorgvuldige bestudering van de feiten
het offici?le relaas absurd en onmogelijk wordt. Media die dan volharden in stilzwijgen, laat staan
willen achterhalen wat er dan wel is gebeurd leveren een journalistieke wanprestatie.
Voor het functioneren van een democratie is het noodzakelijk dat burgers, parlement en regering
door de media goed en naar waarheid ge?nformeerd worden. Zij mogen belangrijke nieuwsfeiten niet
om wat voor reden dan ook verzwijgen. Dat het brengen van de waarheid grote gevolgen kan hebben
mag geen reden zijn om het niet te doen. Hoe de dominostenen zullen vallen is niet een zaak van de
media. Als burgers verkeerd ge?nformeerd zijn zullen ze verkeerd handelen.
Waar is de tijd gebleven dat kranten bij het vermoeden van een groot schandaal er meteen
verslaggevers op zetten? Waarom worden de tegenstrijdigheden in het offici?le relaas van 11-9 niet
breeduit in de pers uitgemeten? In o.a. Duitse, Franse en Japanse kranten zijn er wel artikelen
verschenen die dat doen. Er zijn heel veel mensen die denken dat er bedrog in het spel is. Van de
bevolking van New York zelfs de helft, zo heeft een enqu?te van bureau Zogby aangetoond.
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Slechts op mijn eerste email van 28-5-2004 kwam een reactie. De heer Speksnijder van de
buitenlandredactie had al snel zijn oordeel klaar: er was al uitgebreid over de aanslagen van 11-9
verslag gedaan en hij had de indruk dat mensen die de waarheid verlangen niet op zoek zijn naar de
waarheid, maar naar complottheorie?n. Dat neem ik de redacteur in kwestie niet kwalijk, noch gaat
mijn klacht over het niet plaatsen van mijn ingezonden brief voor de opiniepagina, maar ik kan niet
anders dan concluderen dat er bij de Volkskrant onwil heerst om de waarheid van de aanslagen van
11-9 te leren kennen en antwoorden te zoeken op de talloze nog openstaande vragen daaromtrent.
Het tweede argument van Cor Speksnijder was dat de Volkskrant zich niet kan laten leiden door niet
te controleren informatie die via allerlei websites wordt verspreid.
Dat begrijp ik, maar het doet niet ter zake. Informatie die w?l te controleren is, is ruimschoots
voldoende om het offici?le relaas te ontzenuwen, dan wel zodanig in twijfel te trekken dat
verantwoordelijken dringend ter verantwoording geroepen dienen te worden, want ze hebben
aantoonbaar gelogen. En dat wordt niet gecontroleerd. Informatie die de offici?le kanalen
achterhouden of in de loop van de tijd wijzigen, of die tegenstrijdig is, is juist vaak het interessantst.
Een website die ik tenslotte warm kan aanbevelen is Paul Thompsons 911 chronologie op http://
cooperativeresearch.net met uitsluitend “mainstream” media als bron, ook uitgeven in het boek The
Terror Timeline. Dus bij uitstek geschikt voor een krant als bron van geverifieerde informatie. Ik zou
zeggen bestudeer verder met de betrokken redacties de CDROM en oordeel zelf. Ik hoop uiteraard
dat het leidt tot verzamelde moed om de leugens te ontmaskeren, en het schandaal dat cruciaal
bewijsmateriaal wordt achtergehouden aan de kaak te stellen. Ik zie graag uw reactie tegemoet.
Vindt u ook dat de ombudsman van de Volkskrant op deze klacht dient te reageren? Mail
hem dan! ombudsman@volkskrant.nl
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Ook de passages over de Amerikaanse dochter van Bernhard in de Volkskrant, Alicia, hebben geen
wortels in de realiteit. Dat blijkt uit De Telegraaf van vandaag. Deze krant heeft de dochter
opgespoord en uit het weinige dat ze kwijt wil blijkt dat ze geen enkele relatie had met haar vader en
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Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Vriendschap tussen een lid van het Koninklijk Huis en een journalist, volgens prins Bernhard kon het.
Pieter Broertjes beschrijft de vertrouwensband die hij met de prins had.

overheid
●

‘Waar ben je?’, klinkt het resoluut aan de andere kant van de lijn. ‘Ik moet je spreken. Wanneer kun
je langskomen?’ Het is een koude zaterdagavond in november 2003. De prins heeft iets bedacht om

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?
●

voor eens en voor altijd zijn critici de mond te snoeren. Hij heeft haast. Nu ook zijn moeder door het
slijk wordt gehaald, is de grens bereikt. Een proces voeren tegen de verspreiders van al die in zijn
ogen onterechte aantijgingen gaat te lang duren. Hij is inmiddels 92 jaar en beseft meer dan ooit niet
het eeuwige leven te hebben. Zijn gezondheid laat steeds meer te wensen over.Een paar dagen later
ontmoet ik hem op Soestdijk. Het is nog vroeg in de ochtend. Hij begroet me allerhartelijkst, als
altijd. Met zijn onafscheidelijke half gevulde pul bier binnen handbereik. Of ik een glas wijn wil, dan
drinkt hij er een mee. Hij komt snel ter zake. Of de Volkskrant een open brief zou willen publiceren,
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waarin hij alle kwesties van de laatste decennia langs loopt, die een weerwoord behoeven. ‘Denk er
rustig over na. Ik wil niet dat je last krijgt met je lezers. Ik wil je niet in verlegenheid brengen.’
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Dam. De prins laat mij uit de rij halen. Hij wil weten of ik op mijn vader lijk, een oude strijdmakker.
‘Sprekend’, aldus Bernhard. In de jaren daarna kom ik met enige regelmaat op Soestdijk. Hij spreekt
veel over vroeger, over de tijd van mijn vader. Hij stelt het contact met ‘de jonge Broertjes’ op prijs.

Test uw klokkenluiderkennis!

Naarmate de datum van de publicatie dichterbij komt - zaterdag 7 februari jongstleden - zien we
elkaar praktisch elke week. De spanning stijgt. Hij ligt er ’s nachts wakker van. Iedereen is inmiddels
op de hoogte, ook dochter Beatrix en de minister-president, en zij gaan akkoord.
Het is als een militaire operatie. Hij kan haast niet wachten: het is zijn tweede D-day. Op de zevende
februari belt hij op, even na acht uur ’s ochtends: ‘Ik ben je de rest van mijn leven dankbaar - al zal
dat niet zo lang meer zijn.’
In zijn ogen is de publicatie ingeslagen als een bom. Er is een enorme last van zijn schouders
gevallen. Na ruim vijfentwintig jaar zwijgplicht heeft hij eindelijk zijn eigen verhaal kunnen vertellen over gesuggereerd verraad, over zijn ouders.
Na de dood van mijn vader (januari) en van prinses Juliana (maart) zien we elkaar vaker en wordt de
band intenser. Hij belt bijna iedere week. ‘Wanneer kom je weer een glas wijn drinken?’ Na een lange
zomervakantie in Italie en een gelukkig verblijf op zijn jacht Jumbo VI, keert hij verzwakt en ziek
terug naar Nederland. Hij heeft zich ermee verzoend dat zijn leven afloopt. Alles is gedaan en
gezegd. Hij heeft zijn zaken netjes afgerond. Veel mensen om zich heen vindt hij vervelend. Hij is te
zwak om nog in het openbaar op te treden.
Alleen de herdenking in Wageningen, op 5 mei 2005, zou hij nog willen halen: desnoods in een
rolstoel. Maar de kans daarop is uiterst klein, weet hij.
Eind oktober belt hij vroeg in de morgen op. ‘Ik ga er aan. Ik heb twee kankers: in mijn darmen en
mijn longen. Het is niet operabel. Basta!’ Hij klinkt onaangedaan. Nadat de artsen hem deze
onheilstijding hadden gebracht, heeft hij prima geslapen, ‘als een baby’. Hij is tevreden met zijn lot:
er is geen doel meer waarvoor hij in leven moet blijven. ‘Als je langs wilt komen, je bent altijd
welkom. Bel me maar.’
Begin november, na de moord op Theo van Gogh, belt hij over de column van Remco Campert. Hij is
het met Campert eens; Van Gogh is in zijn ogen niet de verdediger van het vrije woord bij uitstek. En
half november, als ik hem op Soestdijk spreek, ergert hij zich aan de jongste verhalen over zijn
lidmaatschap van de NSDAP. Zijn boosheid geeft hem weer nieuwe energie, dat wel. Maar hoe kan ik
de wereld nog overtuigen van mijn gelijk, vraagt hij zich moedeloos af.
We drinken twee glazen rose champagne, en spreken af dat het nog niet de laatste keer is geweest.
Zondagavond 28 november belt hij ’s avonds om acht uur. Hij is moe van een weekend vol met
familiebezoek. ‘Ik ben doodop, het was veel te druk. Maar ik wil graag je gezicht nog een keer zien,
anders raak ik dat beeld kwijt. Ik word erg vergeetachtig. Wanneer kun je? Nee, het weekend is veel
te laat.’
Dinsdag, een dag voor zijn dood, ontvangt hij mij op zijn slaapkamer. Hij zit op de rand van het bed,
met ontbloot bovenlijf. Het is kwart voor elf. Er klinkt Mexicaanse muziek. Het bed is bezaaid met
puzzelwoordenboeken en de dikke Van Dale. ‘Wat drink je? Ik neem een glas wijn, doe je mee?’ Hij
heeft geen pijn, alleen gebrek aan adem. Lopen lukt niet meer. Na een half uur gaat hij staan,
omhelst me en geeft me drie zoenen. Ik bedank hem voor zijn vertrouwen en vriendschap. Dat is
wederzijds, zegt hij. ‘Ik heb van mijn vader geleerd dat iedereen gelijk is. Dus waarom geen
vriendschap met een journalist.’
Nog een keer kom ik op Soestdijk. Om definitief afscheid te nemen. Op vrijdag 3 december sta ik
voor zijn kist in de tuinkamer. De held van mijn vader ligt in zijn generaalsuniform van de luchtmacht
opgebaard. Over zijn voeten ligt een warme deken met een panda-afbeelding. Naast hem een
knuffelbeest en in zijn handen drie anjers. Op de achtergrond klinkt zijn lievelingsmuziek. Ik hoor
hem zeggen: ‘Het is mooi zo. Salut!’
Pieter Broertjes is hoofdredacteur van de Volkskrant.
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1.

Anoniem

1 Jan 2005 om 15:45
Even een huishoudelijke mededeling voor de redactie: verbeter even de titel van ?VOLKRKRANT PUBLICEERDE
NOG MEER LEUGENS OVER BERNHARD? in ?Volkskrant? publiceerde ?etc.
Happy Newyear!

2.

Anoniem

2 Jan 2005 om 12:05
Dat hoeft haar er niet van te weerhouden om de erfenis toch maar op te strijken. Maar Amerikanen goed
kennende zal ze dat wel doen. Leuk plaatsje trouwens Fairfax waar ze woont. Bay area, wild turkeys, redwood
forest, Sean Penn etc.

3.

Anoniem

2 Jan 2005 om 22:31
Het heleverhaal van Bernard is trouwens erg merkwaardig en leugenachtig. Ik ken het stadje Fairfax vrij goed
omdat ik er sinds 20 jaar een pied a terre daar heb en als het even kan ga ik er naar toe. Ik heb wekelijks
contact met mijn vrienden daar en die kennen haar absoluut niet. Fairfax is in Marin County. Dat is de Bay area
van San Francisco. Die mevrouw is aangekondigd als tuinarchitecte. Nou in Marin County staat ze niet als
zodanig geregistreerd, want daar heeft ze geen licentie voor. Misschien heeft ze die licentie wel voor een andere
staat, maar niet daar. Ze werkt als tuinman en dat is iets heel anders dan een tuinarchitect. Het werk van
tuinman wordt meestal door Mexicanen gedaan en is gewoon ongeschoold werk. The marin Independent journal
schrijft daar een heel artikel over. U kunt dit artikel lezen op de volgende link http://www.marinij.com/
Stories/0,1413,234%257E24407%257E2628140,00.html?search=filter
Nee, Bernard was gewoon opportunistische geilaard die kennelijk nog iets te verhapstukken had met z’n oudste
dochter en haar dus gewoon even te kakken heeft gezet en plein public. Afgezien daarvan heeft hij als
“wiedergutmachung” - wat een toepasselijk germanisme - ervoor gezorgd dat z’n bastardo’s tegen z’n
Dietsbloedigen werden uitgespeeld. Waarschijnlijk was Mevrouw Bielefeld het product van een slechte wip
geweest die met voorbedachte rade was uitgevoerd en heeft Bernard haar als de bekende heisse kartoffel laten
vallen en geplet. Gewoon een smerige eikel dus. Bielefeld, die in noodruftige omstandigheden schijnt te leven
zal zeker de 45 miljoen dollar aanvaarden. Het zal haar armetierig leventje aanzienlijk verbeteren en daarmee
is de rekening met de oranjes meteen vereffend.
Nou, het is in elk geval weer glashelder. Bernard heeft z’n staafmixer bepaald niet alleen gebruikt om er een
plas mee te doen!!

4.

Anoniem

4 Jan 2005 om 17:44
“Nou, het is in elk geval weer glashelder. Bernard heeft z’n staafmixer bepaald niet alleen gebruikt om er een
plas mee te doen!! “
Gelukkig niet!

5.

Anoniem

4 Feb 2005 om 01:52
Nou, nou… dit is wel een beetje beneden niveau. Ik ben het vaak met Kat eens, maar hier is enige opbouwende
kritiek wel op z’n plaats lijkt me. De kwalificatie “corrupte Nazi ” is wel erg kort door de bocht. Laten we niet het
kind met het badwater weggooien.
Uiteraard was Bernhard een schuinsmarcheerder en had hij zijn streken. Maar desondanks vond ik hem toch
iets sympathieks hebben. En ik ben beslist g??n Oranjeklant. Goed, da?s niet echt een objectief criterium, maar
dat is bovenstaande sneer ook niet.
Ik kan er niks aan doen, maar als ik dan bijvoorbeeld die totaal verzuurde kop zie van Vredeling met dat ZURE
commentaar op Bernhard, denk ik onwillekeurig “Way to go Benno“. Ik weet wel met wie ik liever een borrel
zou zijn gaan drinken…
Wie is er zonder zonden? Wie heeft er in z?n jeugd niet iets gedaan waarvan hij of zij later dacht “dat zou ik nu
toch anders doen” ? Met 20/20 hindsight weet iedereen het beter, maar indertijd was (of leek) de NSDAP
gewoon een politieke partij. Veel mensen zijn lid geworden om een vuist te maken tegen het oprukkend
communisme. Je kunt dat niet bekijken vanuit het perspectief van vandaag. Niet als je eerlijk wilt zijn. Dus al is
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hij lid geweest, so what? Hij is geen lid gebleven, daar gaat het om.
Als hij gelogen heeft is dat inderdaad niet erg sterk, da’s geen fraaie eigenschap. Maar is dat zo? Het merendeel
van wat we horen zijn meningen en veronderstellingen. Zoek maar uit wie er liegt en wie er de waarheid
spreekt. Iedereen heeft zo z’n motieven, voorkeuren en aversies. Zo’n Vredeling bijvoorbeeld, daar druipt de
frustratie en onverholen rancune vanaf. Het bier sloeg spontaan dood. Moet ik zo’n man op z’n woord geloven?
Nou nee…
En boeit het echt? Met wie Bernhard het bed indook gaat ons geen donder aan. Dat is zijn priv?-leven. De enige
die daar wat mee te maken had was zijn vrouw.
Laten we het liever hebben over de zaken die ons wel aangaan. Bijvoorbeeld de (oneigenlijke) invloed van
Tricks op de politiek. Da’s heel wat interessanter…
Bernhard was ??k degene die het regelmatig opnam voor mensen die het slachtoffer dreigden te worden van
(justitieel) onrecht. Zeer ongebruikelijk voor een lid van het koninklijk huis, en het werd hem door menigeen
niet in dank afgenomen, maar ik kon het wel waarderen. Hij had wel lef.
Ik vind het jammer dat hij er niet meer is, hij bracht tenminste af en toe wat leven in de brouwerij. Tricks en de
rest van dat stelletje ?politiek correcte? neuzelaars mogen van mij met pensioen. Ik zal er geen traan om laten.
Laten we ook even aan de goede dingen denken die de man gedaan heeft, en het een b??tje genuanceerd
houden. Heeft de Volkskrant fouten gemaakt? Zo ja, ga er achteraan en exposeer het, prima, maar houd het
zuiver.
Als je de toon zet met zo’n zinnetje krijg je van die reacties zoal hierboven… Niet alleen Bernhard lekker plat
afzeiken maar ook meteen maar even zijn (buitenechtelijke) kinderen door de mangel halen? Goh, verheffend
hoor… Kun je soms uitzoeken wie je vader is?!
Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar het vereist wel enige zelfdiscipline. Als men dat niet op kan
brengen reikt men degenen die pleiten voor censuur de argumenten op een dienblad aan. Dan wordt de
discipline aanstonds opgelegd. Dat zou doodzonde zijn.
Daar komt bij dat argumenten altijd sterker zijn dan scheldwoorden.
Sven
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In de zaak die de vice-president van de Haagse rechtbank mr. J. Westenberg heeft aangespannen

zich thans een Rotterdamse advocate gemeld als getuige. Zij heeft een verklaring op schrift gesteld
waaruit blijkt dat Westenberg haar telefonisch heeft geintimideerd voorafgaand aan een zitting die hij
zou leiden. Deze verklaring is van groot belang, want in de procedure stellen Smit en Kat dat
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Hier volgt de verklaring van de advocate uit Rotterdam. We noemen haar naam niet omdat zij dan
problemen kan krijgen.
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In het verleden heb ik aan journalist M. Kat die veel over de advocatuur schrijft gemeld dat ik

Amsterdam.
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ongeveer tien jaar geleden rechter Westenberg heb gewraakt. Vervolgens heeft Westenberg en
daarna zijn griffier telefonisch contact met mij opgenomen.
Thans wordt onder andere M. Kat door Westenberg gedagvaard aangezien mr. Smit in een interview

Belangenverstrengelingen bij Het Parool
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correspondentie dat ik in 1995 en 1996 Westenberg inderdaad heb gewraakt. Vervolgens heeft

overheid
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wraken in het belang van mijn client dat ik dat dus zal doen. Punt. Overigens was dit de eerste keer

gesprek met Westenberg ten einde. Even later werd ik gebeld door zijn griffier waarvan ik de naam
niet meer weet. Het was een jonkheer, zo kan ik mij herinneren. Deze liet mij op zogenaamd
beschaafde toon weten dat ik toch maar moest uitkijken (of iets van die strekking) als ik de wraking
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zou er verder wel voor zorgen dat het mij moeilijk gemaakt zou worden om als advocaat te opereren.

word) dat ik mij door niemand laat intimideren en dat als ik goede gronden heb een rechter te
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rechter was heel dwingend geweest. Ik heb toen met Westenberg gebeld en werd zeer intimiderend

Westenberg schreeuwde en snauwde en ik heb teruggesnauwd (inderdaad heb ik, net als
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niet zou intrekken. Ik heb ook aan de griffier laten weten dat ik niet zomaar een rechter wraak doch
in het onderhavige geval van mening was dat daar alle reden toe was. Einde van dit gesprek. Ik heb
dat allemaal nog bevestigd per fax aan Westenberg doch kan die fax helaas niet meer vinden. Wel
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weet ik natuurlijk zaaksnaam en rolnummers. Overigens is de wraking later ingetrokken, niet
vanwege de dreigementen van Westenberg of zijn griffier, maar omdat de kwestie zelf minnelijk is
geschikt.
Ik ben dit voorval nooit vergeten. Als ik toen had geweten dat ik mij over dergelijk gedrag van een
rechter had kunnen beklagen bij de procureur generaal dan had ik dat waarschijnlijk gedaan. Ik ben
echter meer geinteresseerd in het belang van mijn clienten en dat is waarschijnlijk ook de reden
waarom ik daar in het verleden geen werk meer van gemaakt heb.
Tenslotte wil ik nog opmerken dat ik thans 18 jaar advocaat ben. In totaal heb ik buiten de rechtzaal
om 4 of 5 keer rechtstreeks met een rechter telefonisch contact gehad. Westenberg was de eerste
rechter. De andere keren was omdat de (vice) presidenten van een rechtbank vragen hadden over
een beslagrekest dus dat was gewoon informatief en zakelijk. Ik wil met deze alinea duidelijk maken
dat het beslist zeldzaam is dat ik met rechters rechtstreeks contact heb. Mede daarom is het voorval
met Westenberg mij waarschijnlijk zo bijgebleven.

19 Reacties op “Vice-president Haagse rechtbank
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1.

Anoniem

16 Jan 2005 om 09:58
Ik ben geen advocaat maar een civiele proces-partij. Ik kan bevestigen, dat klagen over rechters vanwege het
foute optreden van rechters bij de PG (van de Hogew Raad) geen zin heeft. Daarop ontvang je slechts een
standaard briefje.
Je kunt ook met je klacht naar mr Van Delden gaan. In eerste instantie doet deze man alsof hij oprecht
geinteresseerd is. Als dan blijkt, dat je een serieuze klacht hebt, dan verandert al snel de toon van zijn brieven
en vervolgens verneem je verder niets meer van mr Van Delden.
Blijkbaar mogen zijn rechters in NL boven de wet gesteld. Gevolg is dan ook volkomen foute vonnissen, en zelfs
ook mensen die jarenlang onterecht opgesloten zijn.

2.

Anoniem

16 Jan 2005 om 21:11
http://www.amnesty.nl/young-amnesty/docenten_forum_form.html
Strenger straffen?
Het lijkt wel of steeds meer Nederlanders vinden dat de rechters hier te lief zijn voor misdadigers. Sommige
mensen vinden zelfs dat Nederland de doodstraf weer in zou moeten voeren.
Misschien kunt u daar een reactie plaatsen.

3.

Anoniem

17 Jan 2005 om 08:41
Wie nog niet bekend is met het reilen en zeilen in de nederlandse rechtspraak die moet eens kijken bij bv:
http://www.sdnl.nl/index1024.html
of de brieven van mr PJ Ruijs (Degezonderoker.nl en Degestopteroker.nl)
De schuldigen voor het falen van de rechtspraak zijn ook:
- de politiek: een armzalig parlement dat niet de verantwoordelijken durft aan te pakken. Gevolg van de
overlegdemocratie ?
- slecht functionerende advocatuur: grote advocatenkantoren hebben de macht en leveren ook vele rechters.
Ons kent ons…
- laffe/ serviele journalistiek: de belangrijkste opiniemakers laten zich lijmen als gespreksleider e.d. (Witteman,
Van Dam, NRC-journaille…) en zullen zich niet wagen aan kritisch interview (Buitenhof e.d. )
Wanneer wordt de politiek ter verantwoording geroepen ???

4.

Anoniem

17 Jan 2005 om 14:10
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U slaat de spijker midden op de kop.
Ikzelf beschik over correspondentie tussen een rechter en een groot advocatenkantoor voorafgaande aan een
zitting. Ik wist toen niet eens dat zoiets niet mag.

5.

Anoniem

17 Jan 2005 om 19:16
Het is toch ook algemeen bekend dat vele advocaten in hun vrije tijd ?rechter spelen? en dat zij dus zaken ?
verdedigen? waarover zij zelf uitspraak doen?
Hoezo objectief?
Vrouwe Justitia die blind is?
Nee, de overheid in deze is stekeblind!
Jammer dat deze advocate die fax niet meer als bewijs kan tonen. Interessant verhaal. Zeker als advocaat zou
je verwachten dat je alle bewijsmateriaal bewaart. Maar mogelijk is er meer bewijs? Laten we het hopen.
De Nederlandsen rechtsstaat zo lek als een mandje. Het is te hopen voor normale burgers dat je nooit met
justitie in aanraking komt, waar de rechters en de advocaten die elkaar dekken. Probeer eens een klacht in te
dienen over bijvoorbeeld de ANWB of de Consumentenbond. Dat zal moeilijk gaan, want de advocaat van de
Consumentenbond is toevallig ook lid van de raad van bestuur van die Consumentenbond en als het tegenzit,
speelt hij zelf nog rechter ook.
Dus jij, als onschuldig burger, bent bij voorbaat al veroordeeld.
De enige rechter die te vertrouwen is is als je eigen rechter speelt. Daar gaat het in dit land hard naar toe,
aangezien justitie de Nederlandse bevolking niet de garantie kan geven ook daadwerkelijk recht te spreken.
Je moet in dit land:
? Of
? Of
? Of
Dan

corrupt zijn.
allochtoon zijn.
(extreem)links zijn.
gaan de hemelpoorten voor je open.

hl

6.

Anoniem

18 Jan 2005 om 08:39
Zucht..vrijwel alle berichten hier komen uit de koker van Mischa Kat of hebben daarop betrekking, zijn vaak ook
nog eens door hem geschreven, en ondertussen net doen alsof er een ‘onafhankelijke site’ is die de boel wel
eens even aan de kaak zal stellen. Voeg daarbij het schoolkrant niveau van sommige van zijn bijdragen, en ik
kom tot de conclusie dat Klokkenluideronline.nl een gemiste kans is.

7.

Anoniem

18 Jan 2005 om 09:03
Hierbij dan maar mijn commentaar op jouw kritiek op deze site.
Ook deze web-site zal niet heiligmakend zijn, so what. Het is in ieder geval een goede poging om de uitwassen
van de misstanden in de rechtspraak aan de kaak te stellen. Of ben jij meer gesteld op de aanpak van de zo
keurige NRC: die iedere kritiek op Justitie (in bv ingezonden brieven) zorgvuldig wegzuivert. Het NRC
journaille staat ook direct op de payroll van Justitie.
Kom niet met kritiek op deze site. Poog eerst zelf iets constructiefs bijtedragen.

8.

Anoniem

18 Jan 2005 om 18:28
Bij justitie schijnt dit soort van intimidaties schering en inslag te zijn. Zelf heeft een officier van justitie
informatie over een persoon doorgesluist naar zijn zuster die voor een omroep werkt. Deze informatie is door
de omroep - als betrouwbare bron - gebruikt om een ander zwaar te beschadigen. Grote doofpot affaire. Er
moet gewoon flink de bezem door het OM em meer niet.

9.

Anoniem

18 Jan 2005 om 19:25
“Zelf heeft een officier van justitie informatie over een persoon doorgesluist naar zijn zuster die voor een
omroep werkt. Deze informatie is door de omroep - als betrouwbare bron - gebruikt om een ander zwaar te
beschadigen. Grote doofpot affaire. Er moet gewoon flink de bezem door het OM em meer niet.”
Misschien moet je deze informatie met details per e-mail aan de mensen achter klokkenluideronline.nl sturen?
Lijkt me nogal belangrijk.

10.

Anoniem

18 Jan 2005 om 19:41
Het gaat om dezelfde officier van justitie als door P.de Vries laatst genoemd. Er dient van een andere persoon
een zaak aan het eind van deze maand, waarbij de vader van deze officier van justitie betrokken is. De officier
heeft alle zaken voor de vader voorbereid en gaat hem bij de hoge raad verdedigen. Piece of cake zou ik
zeggen. Overigens heeft het hier te maken met een stukje grond die de vader van de officier van justitie wil
hebben. En dus maakt hij gewoon een jonge ondernemer kapot. Zo gaan die dingen.
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11.

Anoniem

19 Jan 2005 om 20:21
Het gaat niet om wie het schrijft maar om de feiten: wat vindt u van de verklaringh van deze advocate over het
optreden van rechter Westenberg??

12.

Anoniem

20 Jan 2005 om 14:19
Laten we wel zijn, die rechter Westenberg is echt niet de enige rechter, die “schreeuwt en snauwt”. Ik heb wel
eens de eer gehad bij een Kort Geding (dwz civiele zaak geen strafzaak), dat KG rechter mevr Dil-Stork mij
toeschreeuwde, dat ik ogenblikkelijk mijn mond moest houden en onmiddelijk moest gaan zitten,
anders zou ik direct naar het Huis van Bewaring worden afgevoerd. Dit is de Arrondissementsrechtbank
te Den Haag. Er zijn bij de Arb Den Haag een aantal Rambo-rechters, die al bij voorbaat weten, hoe de vork in
de steel zit. Enige toelichting is dan niet gewenst. Deze dame mr Dil-Stork is IMHO meer geschikt als uitsmijter
dan als rechter.
BTW Mijn advocaat maakte hiertegen geen bezwaar. Met veel inspanning werd die advocaat dan (voor een
aantal “nalatigheden”) via Hof van Discipline veroordeeld met een “waarschuwing”. Ik mag aannemen, dat die
advocaat daar ook niet van wakker zal liggen. NB De Raad van Discipline had er geen problemen mee.

13.

Anoniem

20 Jan 2005 om 21:03
Wat veel erger is, is de “stille” afspraken die er bestaan tussen rechter, advocaten en officieren van Justitie.
Vooral daar waar het gaat om de jongens (en meisjes) die lid zijn van bepaalde clubs, zoals de vrijmetselarij. Ik
ken een geval (heel bekend en iedereen weet het) waarbij een ondernemer voor de rechter kwam wegens
belastingfraude, een teken gaf en werd vrijgesproken.
Wat er ook moet gebeuren is dat leden van het OM verplicht moeten worden om ook hun lidmaatschappen van
dit soort clubs openbaar te maken. Alleen dan kun je in staat worden gesteld om een lid te wraken. Doe je dat
niet, dan kun je ten gunste van de tegenpartij ongehinderd worden afgeschoten, alleen maar omdat die
tegenpartij toevallig ook een broedertje van de rechter of officier is!!

14.

Anoniem

21 Jan 2005 om 14:05
Zet dat dan meteen op het web!!!!

15.

Anoniem

24 Jan 2005 om 23:20
Wat een suf geroddel, zelfs anoniem durft men niet man en paard te noemen.
Wat voor teken gaf ie?
Hoe weet je dat DAT de reden voor de vrijspraak was?

16.

Anoniem

24 Jan 2005 om 23:41
hoezo suf geroddel??
Jij wilt gewoon de zaak in de kiem smoren. Het is een feit dat dit soort dingen gebeurt. Ben jij toevallig ook lid
van die club??

17.

Anoniem

25 Jan 2005 om 12:17
Hoezo suf geroddel en anoniem?
Nee, u durft lekker met uw naam hier te verschijnen!

18.

Anoniem

27 Jan 2005 om 17:37
En zo zijn we weer van het onderwerp afgedwaald, wat voor teken dan, wie was het, kan je het bewijzen?
Kom op, feiten en stellingen moet je onderbouwen!!

19.

Anoniem

9 Feb 2005 om 11:23
Een rechter is gewoon een ambtenaar die recht moet spreken. Is ie niet geschikt of misdraagt ie zich, wraken
die hap. Belt ie met dreigementen? Gewoon rustig blijven en na een minuut of tien uitleggen dat je alle
gesprekken opneemt en of ie tot slot nog wat wil samenvatten. En dat als ie de volgende keer met zulke
dreigementen belt, dat je hem net zo lang met zijn eigen teksten om de oren slaat totdat hij falikant en
definitief uit zijn ambt getrapt wordt.
Schreeuwen helpt niet, verbal submission wrestling wel.
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Op 15 januari van dit jaar heeft de Luchthaven Schiphol NV de Staat der Nederlanden (Ministerie van
Verkeer en Waterstaat) gedagvaard voor de rechtbank in Haarlem. Reden voor deze even
ongebruikelijke als unieke stap is de ecsalerende ruzie wie van de twee partijen moet opdraaien voor
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Het kantoor Stibbe treedt op voor Schiphol in de persoon van mr. N. Koeman. De reden dat Schiphol
het Ministerie dagvaardt is dat de luchthaven meent dat de Staat garanties heeft afgegeven om alle

klokkenluiders in het algemeen
kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

schade als gevolg van het bouwverbod.

Amsterdam.

Gerelateerde Berichten

De Staat bestrijdt deze lezig met alle kracht zoals reeds eerder op deze site ter sprake kwam.
Koeman: “De Staat handelt onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig door de kosten niet te willen
vergoeden, maar voor rekening van Schiphol te laten. Gemeten naar hetgeen de Staat in het
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Medio Juli kondigde KPMG de oprichting aan van het Global Center for Leadership & Business Ethics,
omschreven als een ‘onafhankelijke organisatie bedoeld om die individuen erkenning te geven die
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15 Okt 2004 om 13:09
ten Wolde moet vervroegd met pensioen bij KPMG, hij was niet meer te handhaven wegens “onetisch en
laakbaar gedrag een accountant onwaardig” Wel blijft hij actief in de forensic accountancy, maar niet bij KPMG.
Zijn opvolger is Rens Rozekrans, die nog slechts 4 keer berispt is. R.C. Crouwel is gepasseerd als de beoogde
opvolger van ten Wolde bij KPMG FA, hij heeft zich inmiddels ingeschreven bij een headhunter omdat hij zich
gepasseerd voelt.

Accountancy (29)

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

11 Aug 2004 om 14:27
Ik draag bij deze als eerste leader in business ethics voor: KPMG medewerker met de titel van statutair
directeur de heer Jaap ten Wolde (RA) die binnen 2 jaar tijd meer dan 10 berispingen en zelfs een schorsing als
RA wist te verkrijgen. Hij is onbetwist koploper in de berispingen top 10. en dat is de zakenethiek van het KPMG
concern. Liegen, bedriegen en misleiden en tegelijkertijd anderen op ethiek attenderen. Zie voor meer info
http://www.interintelligence.net/wolde.htm

●
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3.

Anoniem

30 Okt 2004 om 17:28
Das mooi zeg, KPMG en ethiek. Wist u overigens in dit verband dat een lid van de RVB van KPMG, net als Nico
de klusser en Ruud Lubbers, zijn handjes niet thuis kon houden. Een ex secretaresse heeft een procedure tegen
een van hen gevoerd maar verloren omdat ze het niet kon bewijzen. Helaas is de uitspraak die enige tijd
geleden op http://www.rechtsraak.nl werd gepubliceerd, volledig geanonimiseerd. Zoek daar met trefwoorden
KPMG en er komen vele tientallen zaken. uiteindelijk stuurde de KPMG ‘er een bloemstuk naar de vrouw toen ze
in het ziekenhuis belandde maar dat bloemstuk werd weer teruggestuurd. Dit speelde nog een rol in het
incident omdat KPMG achteraf ontkende het bloemstuk te hebben verzonden.

4.

Anoniem

30 Okt 2004 om 17:33
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Uitspraak
College van Beroep voor het bedrijfsleven
No. AWB 03/302 18 november 2003
20010 Wet op de Registeraccountants
Raad van tucht Amsterdam
Uitspraak in de zaak van:
A, te X, appellante van een beslissing van de raad van tucht voor registeraccountants en AccountantsAdministratieconsulenten te Amsterdam (hierna: raad van tucht), gewezen op 3 februari 2003,
gemachtigde: B, te X.
1. De procedure
Bij brief, verzonden op 3 februari 2003, heeft de raad van tucht appellante afschrift toegezonden van zijn op
gelijke datum genomen beslissing op een klacht, op 18 mei 2002 ingediend door appellante tegen C (hierna:
betrokkene).
Bij een op 10 maart 2003 bij het College ingekomen beroepschrift heeft appellante tegen die beslissing beroep
bij het College ingesteld.
De raad van tucht heeft bij brief van 13 maart 2003, ingekomen op 14 maart 2003, op de zaak betrekking
hebbende stukken doen toekomen aan de griffier van het College.
Bij brief van 28 maart 2003 heeft betrokkene gereageerd op het beroepschrift van appellante.
Bij brief, ingekomen op 11 september 2003, heeft betrokkene aan het College verzocht het goed te vinden dat
hij niet in persoon ter zitting van het College verschijnt, welk verzoek door het College is ingewilligd.
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 7 oktober 2003. Betrokkene is vertegenwoordigd door mr. F.
Waardenburg, advocaat te ’s-Gravenhage. Namens appellante is bovengenoemde gemachtigde verschenen.
2. De vaststaande feiten en de klacht
Het College gaat uit van de feiten zoals die zijn vastgesteld in de bestreden beslissing van de raad van tucht, nu
daartegen geen grief is gericht. Hetzelfde geldt voor de weergave van de klacht door de raad van tucht.
3. De tuchtbeslissing
Bij de bestreden tuchtbeslissing, die aan deze uitspraak is gehecht en als hier ingelast wordt beschouwd, heeft
de raad van tucht de klacht ongegrond verklaard.
4. De beoordeling
4.1. Appellantes klacht houdt in dat betrokkene in zijn hoedanigheid van bestuursvoorzitter van KPMG, en aldus
verantwoordelijk voor het handelen van KPMG, op weerzinwekkende wijze haar priv?-leven heeft geschonden
en daarmee de artikelen 4 en 5 GBR-1994 heeft overtreden.
Appellante voert daartoe aan dat zij op 18 mei 1996, toen zij in het ziekenhuis verbleef, een boeket bloemen
heeft ontvangen, dat blijkens het begeleidende kaartje met daarop de tekst “V.H.B. K.P.M.G. raad van bestuur”
afkomstig was van KPMG. Appellante achtte het bezorgen van dit boeket niet passend en voorts onheilspellend.
KPMG heeft voorts in haar brief van 18 juni 1996 aan de bloemist die de bloemen had bezorgd, appellante op
een doortrapte wijze beschuldigd, door daarin op te merken dat KPMG van mening is dat de echtgenoot van
appellante, deze bloemen op naam van KPMG heeft besteld.
4.2. Appellantes eerste grief behelst dat de raad van tucht ten onrechte haar klacht in verband met het
tijdsverloop ongegrond heeft verklaard. Het College overweegt dienaangaande het volgende.
4.3. In onder meer zijn uitspraken van 8 januari 2002 (AWB 00/707; LJN-nummer AD9056), 28 februari 2002
(AWB 00/769; LJN-nummer AD9714) en laatstelijk van 7 oktober 2003 (AWB 02/1551) heeft het College
overwogen dat het tijdverloop tussen gedragingen die het voorwerp vormen van een klacht en het indienen van
een daarop betrekking hebbend klaagschrift de grenzen van het aanvaardbare in zodanige mate kan
overschrijden dat daaraan de consequentie behoort te worden verbonden dat inhoudelijke beoordeling van de
desbetreffende klacht achterwege blijft. Het met tuchtrechtspraak gediende algemeen belang, het weren en
beteugelen van misslagen van accountants in de uitoefening van hun beroep, is niet zodanig zwaarwegend dat
het onder alle omstandigheden prevaleert boven het belang van de accountant niet te worden geconfronteerd
met tuchtklachten die betrekking hebben op zaken die in een ver verleden liggen. Dit belang van de accountant
vindt zijn grond in het ook in het tuchtrecht geldende rechtszekerheidsbeginsel.
Met inachtneming van dit beginsel moet aan de hand van de omstandigheden van het geval worden beoordeeld
of rechtens aanvaardbaar is te achten dat een tuchtklacht die betrekking heeft op zaken die ten tijde van de
indiening van het klaagschrift reeds in een ver verleden lagen, inhoudelijk wordt beoordeeld.
4.4. Naar het oordeel van het College dient onder de gegeven omstandigheden het beginsel van
rechtszekerheid te prevaleren boven het belang dat is gediend met een inhoudelijk oordeel over de onderhavige
tuchtklacht.
Met de raad van tucht acht het College bij dit oordeel van belang dat de gestelde klachtwaardigheid is gelegen
in gedragingen die de persoonlijke levenssfeer raken, die in een verwijderd verband staan tot het functioneren
van betrokkene als accountant en die naar hun aard niet in enig vakinhoudelijk document zijn vastgelegd.
Voorts waren de feiten waarop de klacht is gestoeld reeds in juli 1996 bij appellante bekend. Dat, alvorens de
onderhavige klacht in te kunnen dienen, enig nader onderzoek van het gebeurde noodzakelijk was, is voorts
gesteld noch gebleken.
4.5. Appellantes stelling, toegelicht ter zitting, dat zij door de aard van haar ziekte niet in staat is geweest de
klacht voor het jaar 2002 in te dienen, brengt het College niet tot een ander oordeel.
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Weliswaar kan een verhindering als door appellante bedoeld onder omstandigheden grond opleveren om een
klacht, die binnen een redelijke termijn na het opheffen van een dergelijke verhindering is ingediend, alsnog
inhoudelijk te beoordelen, doch deze beoordeling dient in het onderhavige geval reeds achterwege te blijven, op
de grond dat het belang van een beoordeling van de verweten gedragingen door de tuchtrechter, naar het
oordeel van het College - gelet op de gestelde aard van die gedragingen - niet opweegt tegen het belang van de
betrokkene, daarmee na het tijdsverloop van zes jaren niet meer te worden geconfronteerd.
4.6. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat deze grief faalt.
De raad van tucht heeft het preliminaire verweer van betrokkene, dat is gegrond op onaanvaardbaar
tijdsverloop, mitsdien terecht gehonoreerd. Aan een beoordeling van de overige inhoudelijke grieven van
appellante komt het College derhalve niet toe.
Hieruit volgt dat het beroep moet worden verworpen.
Na te melden beslissing op het beroep van appellante rust op titel II van de Wet op de Registeraccountants.
5. De beslissing
Het College verwerpt het beroep.
Aldus gewezen door mr. B. Verwayen, mr. M.A. Fierstra en mr. J.L.W. Aerts, in tegenwoordigheid van mr. Th.J.
van Gessel, als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 18 november 2003.
w.g. B.Verwayen w.g. Th.J. van Gessel

5.

Anoniem

30 Nov 2004 om 23:22
Die zaak is op een fantastische manier door KPMG in de doofpot gestopt, net als met Ruud Lubbers kwam de
KPMG bestuursvoorzitter met de losse handjes met de schrik vrij.

6.

Anoniem

7 Feb 2005 om 18:37
is het ook mogelijk de stukken over deze interessante zaak in eerste aanleg in te zien?

7.

Anoniem

13 Sep 2005 om 12:42
ik ken iemand die werk bij kpmg die vertelde mij dat het hier in nederland met de boekhouding van de
verzekeringmaatschappijen ook niet zo kosjer is gesteld..
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1.

Anoniem

14 Jun 2004 om 13:42
Elke veroordeling en berisping functioneert als reclame voor KPMG forensic accounting als behartiger van de
belangen van hun klanten: het laat zien dat die jongens tot alles bereid zijn om hun klanten hun gelijk te laten
halen.
Die instelling zorgt er echter voor dat cijfers die zij presenteren als ‘hoogstwaarschijnlijk eenzijdig’ dienen te
worden geinterpreteerd. Iets wat mijns inziens niet consistent is met de neutrale status en uitstraling van een
accountant.
Accountants die belang hebben bij een goede en betrouwbare naam doen er goed aan zich er voor in te
spannen dat deze afdeling van KPMG zich niet meer met de naam ‘accountant’ mag tooien.
Herdopen van ‘KPMG forensic accountants’ in ‘KPMG priv? detectives’ lijkt me dan ook gepast.

2.

Anoniem

15 Jun 2004 om 18:53
Gedrag- en Beroepsregels Registeraccountants GBR artikel 11.
Strikte regels en eisen zijn opgesteld ten aanzien van onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de accountant.
Deze regels worden door KPMG en haar leidinggevend kader bewust en veelvuldig aan de laars gelapt, immers
een lucratief verzoek tot “litigation support” levert veel meer opdan een saaie jaarrekening controleren of
opstellen. En zolang dit relatief ongestraft kan, laat de raad van bestuur van KPMG haar medewerkers maar
aanmodderen met partijdige en opdrachtgever afhankelijke KPMG rapporten die moeten dienen als advocaten
ondersteuning.

3.

Anoniem

17 Jun 2004 om 17:22
Schoften, die KPMG’ers zie ook http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel/kn1811c.htm Deze zaak loopt al
jaren en het eind is voor deze heren nog lang niet in zicht. Bij mij thuis kwam een zekere Vonk langs die een
“buurtinterview” hield. Bij mijn 70 jarige buurvrouw had hij al geinformeerd over wat ik deed etc. zodat deze
dame zich achteraf tot mij wendde met de vraag of ik door de politie werd gezocht. Ook bij kennissen en
relaties was door onbekenden naar mijn achtergronden en antecedenten geinformeerd. Op grond van een
voorlopig rapport van bevindingen opgesteld door KPMG heb ik mijn ontslag gekregen na 26 te werken bij
dezelfde werkgever. weerwoord mocht ik niet geven. De zaak loopt nu bij de rechter maar als ik mijn recht niet
krijg ga ik voor eigen rechter spelen en me wreken, net als de kpmg inquisiteurs. Ze horen nog van me daarom
schrijf ik dit anoniem

4.

Anoniem

20 Jun 2004 om 11:38
accountants moeten zich bezig houden met accountancy en boekhouden en niet buiten hun boekje gaan als
prive detective.

5.

Anoniem

23 Jun 2004 om 07:06
De normale maatergelen van tuchtcolleges (voor advocaten, notarissen, accountants, deurwaarders…) zijn:
berisping, waarschuwing en enkele weken schorsing. In uitzonderlijke gevallen dan is de schorsing wat langer.
De indruk die je krijgt, die is dat dit soort straffen niet afschrikwekkend genoeg zijn. Mogelijk dat zo’n straf
op je CV bv bij KPMG juist gewenst is. Zo’n straf wijst op de juiste instelling. Juist voor KPMG. Ook moeten we
ons realiseren dat in vele gevallen de colleges pogen de vuile was binnen de Orde te houden. Het is immer vnl
beoordeling door vakbroeders, en vakbroeders zijn er om je te helpen.
Mijn advies is om die tuchtrechtspraak kritisch door te nemen. Misschien moet ook kritische consumenten
worden opgenomen. Echter geen Consumentenbond, die club die deugt niet.

6.

Anoniem

23 Jun 2004 om 08:21
Wat mij verbaast (en steekt) is dat de desastreuze gevolgen voor de benadeelde partij van een zwendelende
(lands)advocaat vrijwel altijd genegeerd worden. Zoals in navolgende bloemlezing:
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16 nov. 1979 sommeert de Staat, bij monde van Landsadvocaat, Mr. S. E. Gratama, die het bericht met opzet
doorgeeft aan een nietsvermoedende opperwachtmeester van de RP. te Water te Willemstad, Dhr. P., aan 4
met name genoemde getuigen ? politiemensen - om op maandag 19 nov. NIET op het getuigenverhoor te
verschijnen. Let u even op. Dit waren door mij opgeroepen getuigen. Ik wordt hiervan op de hoogte gebracht
door een der betrokken politiemensen zelf, die de actie van de Landsadvocaat sterk afkeuren - wetende als
politiemensen notabene - dat men wettelijk verplicht is om te getuigen als men daarvoor op de wettelijk
voorgeschreven wijze wordt opgeroepen.
Desgevraagd deelt Mr. Gratama botweg aan mijn advocaat mee dat de getuigen allen werknemers van de Staat
zijn en de Staat het beter oordeelde dat de 4 afbestelde getuigen niet zouden komen. De Landsadvocaat is niet
op andere gedachten te brengen. Ook niet door de Deken van de Raad van Toezicht, Mr. Utermarck in Den
Haag, door mijn advocaat in wanhoop benaderd om te bemiddelen.
Nu mag u van uw verteller het volgende voor vaststaand aannemen. Mr. Gratama was een listige oude rot in
het vak, een ?hoge? vennoot op het kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Die voorzag ?cht al v??r hij
deze actie ondernam dat daar voor hem geheid gelazer van zou komen. Hij wist heel goed dat hij iets had
gedaan dat absoluut niet door de beugel kon en ook zeer zeker niet door de vingers zou worden gezien door Mr.
Fleskens. Het was gewoon veel te erg, volslagen buiten de proporties van de zaak. Toch deed hij het, vooraf
wetende dat het erg negatieve gevolgen zou hebben. Waarom? Welk groot belang was er meer waard dan zijn
eigen aanzien en conduitestaat, om zo?n risico voor te nemen? Een wat hoger of lager hulploontje voor een
keuterbergertje? Laat mij niet lachen. Of is het ook hier puur de arrogantie van de macht, of gewoon
laagbijdegrondse hufterigheid?
18 nov. 1979 hebben wij nogmaals de 4 door de Staat afbestelde getuigen, nu per telegram, aangezocht om op
19 nov. te Den Haag te komen getuigen, waarna de getuigen wederom door Mr. Gratama en door de
Groepscommandant werden benaderd, bedreigd en geprest om aan die oproep - hoewel wettelijk verplicht geen gevolg te geven.
De Politiemensen werden o.a. bedreigd met onmiddellijk verlies van hun promotiekansen en zelfs van hun
baan. U gelooft dit niet? Goed. Ok?. Als ik dit alles niet zelf had meegemaakt - en ??k die betrokken
politiemensen - zou ik het ook niet geloven. Let wel: we hebben het hier nog steeds over een vrij simpel
bergingskarwei, een routineklus. Even flink aanpakken, klaar!
19 nov. 1979, vroeg in de morgen, heb ik de bewuste politiemensen nogmaals, nu telefonisch, benaderd met
de vraag wat zij zouden gaan doen. Een was een zenuwinzinking nabij en naar de dokter. Een, (42 jaar) kwam
huilend aan de telefoon en deelde mij mee niet te kunnen gaan vanwege de druk van ?bovenaf?. De twee
anderen verklaarden hetzelfde. Er verschenen dus slechts 3 getuigen voor de Rechter-commissaris die dag. De
Rechter-commissaris wenste zich nadrukkelijk te distanti?ren van het optreden van de Landsadvocaat. Tegen
de Landsadvocaat werd door mijn advocaat een klacht neergelegd bij het Hof van Discipline te Utrecht. Het
optreden van de Landsadvocaat wordt later klacht-waardig bevonden en hij krijgt een ?berisping?… Z?! Au! Dat
komt aan. Maar inmiddels was verdomme de schade hiervan wel onomkeerbaar geworden. Deze schade viel
niet meer te herstellen en werd ook nooit meer ter sprake gebracht.
In het kader van de klacht van mijn raadsman tegen de landsadvocaat schreef de Opperwachtmeester P. een
brief aan Mr. Fleskens, waarin het gesprek wat hij met de landsadvocaat had gevoerd inzake het ?afbestellen?
van onze getuigen woordelijk was vastgelegd. Ook de heer P. had grote bedenkingen tegen deze actie maar
kon echter weinig meer doen dan het ?gegeven bevel van bovenaf? aan de betrokkenen doorgeven. Omdat het
echter een wel zeer ?ongebruikelijk? bevel was, kon hij zich een en ander nog nauwkeurig herinneren. Het was
voor ons van groot belang om de getuigen in de door ons gewenste volgorde te doen horen. Hierin was ook
door de Rechtbank bewilligd. Als Mr. Gratama echt niet snapt waarom de volgorde belangrijk was, dan heeft hij
geen recht zich advocaat te noemen.
Tijdens de verhoren geconfronteerd met nogal wat bezwarende zaken voor de Staat, brult de Landsadvocaat,
Mr. S. E. Gratama, mij als een idioot door de zittingzaal toe: ?Gaat u toch naar de Rechter mijnheer Theunisse,
dan zal ik u wel tot in hoogste instantie bezig houden!? Het was mij al bekend, onder andere uit ?Schip &
Schade?, dat de Staat in het maritieme gebeuren inderdaad procedeert tot aan de Hoge Raad voor zoiets als
een kromme lantaarnpaal op een sluis, een kapotte dukdalf, een aangevaren boei, of een andere futiliteit om
haar gelijk te krijgen. Deze houding lokte mij niet aan en was ook onbetaalbaar voor mij. En dit alles terwijl een
advocaat de primaire verplichting heeft om procedures zo veel mogelijk te voorkomen. De Rechter-commissaris
bepaalt het nu noodzakelijk geworden tweede verhoor op 21 dec. 1979. Ik waan wij inmiddels terechtgekomen
in het tot leven gekomen werk van d? schrijver van literatuur over staatsmachinaties, F. Kafka. (Zie oa: ?Das
Schlo?)
22 nov. 1979 worden in de Tweede-Kamer aanvullende vragen gesteld aan de Minister van Justitie. Nu inzake
het gesol met de getuigen door de Landsadvocaat. Even over die steun uit de Tweede-Kamer. Die was
natuurlijk welkom. Maar heel erg jammer was dat het te oppervlakkig bleef Er werd niet ?doorgedrukt?. Ik denk
dat dit toen nog ?not-done? was. Men bleef nog te lief voor elkaar?met alle kwalijke gevolgen.
Trouwens, er is anno 2004 nog niet echt veel verbetert op dit punt. Er regeren nog steeds Regenten, menende
dat zij hemelhoog verheven zijn boven ?het onwetende volk; die volijverig bijgestaan, ja zelfs botweg
afgeschermd worden door hun slaafse vazallen in de Tweede Kamer. Intussen werd door deze halfslachtige
politieke interventie w?l de normale rechtsgang onderbroken, zoals later zal blijken. Of was zelfs ook deze
interventie geheel gepland? Dat zou zomaar kunnen, weet u?
21 dec. 1979 vind te Den Haag het tweede getuigenverhoor plaats van de 4 nog resterende getuigen. Allen
verklaren uiteraard eensluidend betreffende de gegeven bergingsopdracht onder de gebruikte - en
gebruikelijke- ?NO CURE-NO PAY? voorwaarde.
Het was die dag druk in en om de rechtszaal: Een aantal wachtende getuigen, advocaten, en ook een groepje
rechtenstudenten. Bij sommige zaken worden die voor hun studie voor het bijwonen van een zitting in de
rechtszaal toegelaten, als de belanghebbenden daar geen bezwaar tegen hebben. Ik had geen bezwaar tegen
wat dan ook. Dus zaten ze daar achter in de zaal op een rijtje tegen de muur, in afwachting van wat komen
ging.
Een der getuigen produceert ten overstaan van de Rechter-commissaris een afschrift van het door hem op
ambtseed opgemaakt Proces-verbaal van bevindingen betreffende de berging van het schip. Hetzelfde Procesverbaal dat later - onder dwang van de groepscommandant - door een derde werd overgeschreven, met door
die groepscommandant gedicteerde veranderingen, en daarna door de Verbalisant - onder bedreiging - ook
werd ondertekend.
Ter zitting nam deze Getuige afstand van dit tweede proces-verbaal. Deze jonge politieman - nog niet
gedeformeerd door de dagelijkse teleurstellingen en ?wheelings and dealings? van de politiedienst - stond
tijdens het verhoor van zijn stoel op. Hij stak zijn hand in zijn uniformjasje en haalde er een papier uit, dat hij
aan de Rechter-commissaris overhandigde met de woorden: ?Dit is de kopie van mijn eigen Proces-verbaal. Het
is de waarheid. Ik blijf daarbij.?
De Rechter-commissaris rees langzaam uit zijn stoel op en nam het papier aan. Zijn gezicht werd beurtelings
bleek en paars. Hij opende zijn mond, op het punt om te gaan spreken, maar sloot hem weer en keek als
hulpzoekend de zaal rond. De stilte in de zaal was beklemmend. Iedereen staarde met open mond naar voren,
naar deze strijd om het Recht en de Waarheid. De rechtenstudenten waren vergeten om notities te maken. Met
de potloden boven het papier zwevend zaten ze doodstil, met strakke gezichten. Zelfs idioot Gratama was even
stil. En dat wilde wat zeggen.
Ja, het werd een treurige dag voor het Recht, die dag daar in die rechtszaal. Als in een ?normaal? geval een
burger in een rechtszaal er op betrapt wordt dat hij valsheid in geschrifte en meineed gepleegd heeft, plus nog
wat andere ernstige vergrijpen, dan wordt hij ter plekke aangehouden en in hechtenis genomen tot hij met

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/79/kpmg-pleegt-nu-zelfs-openlijk-delicten.html (3 of 4) [3/11/2009 12:11:22 AM]

KPMG pleegt nu zelfs openlijk delicten at Klokkenluideronline
voorrang voor de Rechter moet komen om veroordeeld te worden tot een niet malse straf Niet nu. Adjudant
Kamp mocht na de zitting gewoon de rechtszaal verlaten en naar huis gaan. De Rechter-commissaris sprak
Kamp tijdens diens verhoor wel ernstig toe. Een hele tijd, met strakke blik en priemende ogen. Maar daar bleef
het dan ook bij?
Uit: “No cure-no pay contra de Staat der Nederlanden”
Geert Theunisse

7.

Anoniem

23 Jun 2004 om 12:51
wat heeft dit verhaal met KPMG te maken ??

8.

Anoniem

23 Jun 2004 om 16:06
Geen bal; behalve dat in de daarvoor gaande opmerking over de klachtprocedures tegen advocaten, notarissen,
etc. wordt gerept. Ik dacht alleen dat het wel een aardig voorbeeldje was van de zwakte en nutteloosheid van
dergelijke ‘fluwelen handschoen’ procedures.
Geert Theunisse

9.

Anoniem

28 Sep 2004 om 18:13
gelijk heb je

10.

Anoniem

12 Mrt 2005 om 09:31
Ook een voorlopig rapport van bevindingen is toch een verklaring die door een RA niet zonder toestemming (of
weerwoord) van betrokkene mag worden afgegeven? Hoe kan die dan in een ontslagprocedure worden
gebruikt? Hoe is dat bij de rechter afgelopen en is een klacht bij de tuchtraad met succes ingediend?
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MDI: LINKSE EXTREMISTEN ‘CONTROLEREN’ INTERNET
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door Pamela Hemelrijk
Ronald Eissens, directeur van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI), is actief lid van de AFA (Anti
Fascistische Aktie), een landelijk netwerk van krakers en autonomen die met grof geweld van leer
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voorkomen dat 1000 antifascisten een legale demonstratie van de Nederlandse Volksunie te lijf
gingen. Op het Haagse Malieveld, waar 60 NVU-ers toestemming hadden gekregen om tegen de
oorlog in Irak te demonstreren, speelde zich begin deze maand iets soortgelijks af: bij een ?
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●

bestorming? van de demonstratie werden 350 antifascisten gearresteerd. Twee agenten raakten
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kerstdemmink

gewond. Maar ook een Europa-debat in Amsterdam, georganiseerd door VVD- en CDA-jongeren,
●

moest dezer dagen worden afgelast omdat de zaalhouder door de AFA was bedreigd: het zinde de

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

antifascisten niet dat Michiel Smit als gastspreker was uitgenodigd.
De beweging steunt de ETA-terrorist Juanra, die zich geruime tijd heeft schuilgehouden in het

overheid

van de AFA Rotterdam: ?Op 6 mei wordt de racistische rechtspopulist Fortuyn door rechtse figuren,

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Iemand uit dat circuit als Eissens die actief deelneemt aan terreuracties en in het clubblad zelfs de
site van Leefbaar Rotterdam betitelt als ?een modderpoeltje dat aanzet tot geweld tegen linksen en
multiculti?s? lijkt niet bepaald de aangewezen persoon om namens de overheid voor scheidsrechter
te spelen. Toch mogen Ronald Eissens en zijn vriendin Suzette Bronkhorst nu al 8 jaar op eigen
houtje het Internet censureren. Zij incasseren daarvoor 106.115,70 ? subsidie van de departementen
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Bezoekers

Justitie en Vreemdelingenzaken/Integratie hetgeen ongeveer neerkomt op een ministerssalaris. Pas
dit jaar heeft het MDI voor het eerst, na een kritische column van Karin Spaink, jaarverslagen op zijn
website gezet. Maar daarin wordt over de besteding van de gemeenschapsgelden met geen woord

●

21 momenteel online

●

107 gezamenlijk maximum

●

1165325 totaal aantal bezoekers

gerept.
Het MDI verzendt jaarlijks honderden aanmaningen om vermeend ?strafbare? uitingen van websites
te verwijderen. Soms wendt het zich zelfs rechtstreeks tot de provider met het verzoek een ?foute?
website in zijn geheel uit de lucht te halen zonder de betrokkenen daarvan in kennis te stellen. Welke
criteria het MDI hanteert is niet duidelijk, maar Eissens? clubblad Alert gaat er heel ver in: daar wordt
de zin ?Als er ergens een kunstmatige staat is, is het Israel wel? als een uiting van strafbaar
antisemitisme beschouwd.
De activiteiten van het MDI hebben in acht jaar tijd zegge en schrijve 3 veroordelingen opgeleverd:
dat is (8×100.000 : 3) meer dan 260.000 ? gemeenschapsgeld per veroordeling! De strafbaarheid
van de overige duizenden uitingen is nooit door de rechter getoetst.
Berichten als zou het MDI zwarte lijsten hanteren van ?foute? journalisten die kritische artikelen
schrijven over extreem links worden door Eissens ontkend. Volgens de onderzoeksjournalist Peter
Siebelt circuleren die lijsten echter wel degelijk binnen het internationale netwerk van
discriminatiebestrijders. Zo zou het CIDI, het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel, van
Eissens een email hebben ontvangen met de tekst: ?This guy is blacklisted. Hij voert een kruistocht
tegen links?.
Het MDI zelf blijkt niet tot enig commentaar bereid Een medewerkster gooit meteen resoluut de
hoorn erop: ?U weet wie wij zijn, en wij weten wie u bent. Goedenmiddag?. Zou die zwarte lijst dan
toch bestaan?
Voor een van de ‘antifascistische pennevruchten’ van Eissens zie antifa

59 Reacties op “MDI is extreem links bolwerk”
Feed voor dit bericht Trackback adres

1.

Anoniem

30 Jun 2004 om 02:23
Men zou dit linkse schorem levend moeten kremeren.
Dolfie.

2.

Anoniem

30 Jun 2004 om 11:24
Kedichem was ruim voor 1992, hoor..

3.

Anoniem

30 Jun 2004 om 14:23
Ik ben wel erg benieuwd welke namen er op die zwarte lijst staan. kan u al enige namen noemen?

4.

Anoniem

30 Jun 2004 om 14:59
“Toch mogen Ronald Eissens en zijn vriendin Suzette Bronkhorst nu al 8 jaar op eigen houtje het Internet
censureren. Zij incasseren daarvoor 106.115,70 ? subsidie van de departementen Justitie en
Vreemdelingenzaken/Integratie hetgeen ongeveer neerkomt op een ministerssalaris.”
Waar ik benieuwd naar ben is wat diegene die deze subsidie heeft toegekend hiervan vindt - als het klopt wat
Hemelrijk hier schrijft. En wie kent dit soort subsidies eigenlijk toe? En hoe kan ?k 106.115,70 ? per jaar
toucheren voor het lezen van discussie-sites?

5.

Anoniem

30 Jun 2004 om 17:09
Meer weten over AFA?
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http://www.wreede.web-log.nl
de weblog van Jaap de Wreede, de journalist die de discussie over ‘Eissens’ zwarte lijst’ begon

6.

Anoniem

30 Jun 2004 om 20:40
Erg interessant, maar ik mis toch concrete zaken. Waarom niet een scan plaatsen van AFA blaadje waarin dat
staat? daarvoor is internet uitermate geschikt lijkt me. Nu blijft het in een soort columnvorm hangen. Laat eens
wat van zijn bijdragen zien!

7.

Anoniem

30 Jun 2004 om 20:44
En wie was de hoogste ambtenaar op justitie toen het MDI werd ingesteld en bemand? Harry Borghout! De
enige commie van de Koningin die Groen Link ooit heeft mogen leveren. Het staatshoofd wordt op dit moment
in Noord Holland vertegenwoordigd door een extreem linkse (citaat Wim Kok) communist…Ik begrijp nu ook
waarom Maxima samen met een andere extreem linkse communist zitting heeft in een flut commissie…Dit soort
praktijken verwachtte je in de DDR en de CCCP maar in Nederland…zucht…Kan iemand Maxima niet eens een
inburgeringscursus aanbieden? Maxima snapt weinig van ons staatsbestel en de maatschappelijke verhoudingen
in Nederland. En nou maar hopen dat ik word aangeklaagd wegens belediging van leden van het Koninklijk Huis.

8.

Anoniem

1 Jul 2004 om 13:05
Als het MDI extreem links is bent U extreem rechts. Pamela is dat in elk geval wel.

9.

Anoniem

1 Jul 2004 om 14:19
Zie zelf op de Alert! site, Eissens schrijft ook voor de AFA.
http://www.xs4all.nl/~afa/alert/1_6/1_6.html
En wie een Alert! koopt ziet op de achterkant dat er geadverteerd word voor het Meldpunt.
Meneer Eissens zelf wou niet vertellen wat hij voor moet betalen en volgens eigen zegge betaald hij het domein
kafka.nl uit eigen zak, maar iedereen die de Whois info opvraagt kan zien dat het op naam van Magenta staat.

10.

Anoniem

1 Jul 2004 om 21:30
Ter informatie: onderstaand bericht staat op de website van de MDI
—————————artikel op Klokkenluider Online d.d. 29 juni 2004
Pamela Hemelrijk publiceerde op 29 Juni op Klokkenluider Online een artikel over het MDI en haar directeur,
getiteld ‘MDI: LINKSE EXTREMISTEN ‘CONTROLEREN’ INTERNET’. Het artikel staat bol staat van onwaarheden
en laster. Het MDI beraadt zich op stappen tegen mevrouw Hemelrijk.
Bron: http://www.meldpunt.nl/index.php3?link=pers
—————————–

11.

Anoniem

2 Jul 2004 om 01:47
http://www.staatsgeheim.com/

12.

Anoniem

2 Jul 2004 om 23:45
Mooi staaltje van riooljournalistiek!

13.

Anoniem

3 Jul 2004 om 00:41
http://www.kafka.antifa.net/kerkrade.htm

14.

Anoniem

3 Jul 2004 om 10:41
Iemand schreef: “Mooi staaltje van riooljournalistiek!”
Kun je aangeven waarom precies? Wat klopt er dan niet?
Mogen wij delen in jouw wijsheid?
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15.

Anoniem

3 Jul 2004 om 20:34
Wie zich een beetje journalistiek verdiept, weet dat de schrijfsels van mevrouw Hemelrijk doorgaans vrij
tendentieus van aard zijn. Lezen en links (sic) laten liggen.

16.

Anoniem

3 Jul 2004 om 21:05
Ik begrijp werkelijk niet waar je het over hebt. Tenzij je je aangevallen voelt natuurlijk. Ik heb nog nooit
meegemaakt dat als Pamela Hemelrijk een felle aanval uitvoert ze niet het grootste gelijk van de wereld heeft.
Het is jammer dat het overgrote deel van het journaille te lui is om zelf eens wat te onderzoeken maar netjes
persberichtjes zit over te typen.

17.

Anoniem

3 Jul 2004 om 23:41
“AFA, in 1992 opgericht… maar verantwoordelijk voor een aanslag in 1986…. “
en ook …
“?100.000 per jaar, 8 jaar lang en 3 veroordelingen dat is niet ? 30.000 per veroordeling maar 8 maal 100.000
gedeeld door 3 = ? 233.333,33 per veroordeling”
Het is wel een aardig stukje hoor, maar wel stomme foutjes derin. Dat maakt de kritiek wat minder aannemelijk.

18.

Anoniem

5 Jul 2004 om 12:36
nee jij bent een rekenwonder!

19.

Anoniem

5 Jul 2004 om 15:40
Columniste Pamela Hemelrijk heeft nu ook haar eigen extreemlinkse netwerk ontdekt. Extreemlinks blijkt
namelijk het internet te controleren. Het Meldpunt Discriminatie Internet, Kedichem, diverse AFA-akties, Volkert
van der Graaf, de Bask Juanra en de joodse organisatie CIDI, zij worden allen op ??n grote hoop geveegd als
een soort Grand Evil Design van links, zonder dat ook maar ??n moment duidelijk wordt wat het allemaal met
elkaar te maken heeft.
Een dwarsverbandje aanleggen is tegenwoordig zo gepiept, zal Hemelrijk wel hebben gedacht. De systematiek
is ongeveer als volgt: Siebelt (groot denker, beveiligingsentrepeneur) en verongelijkt orakel Hemelrijk (exAlgemeen Dagblad, terroristische taartsmijtster) krijgen ruim baan op de extreemrechtse hatesite van Van
Gogh (filmpropagandist, Ridder in de Orde der Politieke Incorrectheid). Zoals overtuigend aangetoond had deze
dwarsverbanden met volksmenner Pim Fortuyn (ex-marxist, professorabele darkroombezoeker), die
stelselmatig werd gefinancierd door het rechtse mediaconcern Elsevier. Ook had Fortuyn (ex-medewerker
Ministerie van Onderwijs) geheimzinnige contacten met de vastgoedmaffia onder leiding van topman Harry
Mens (vermogen van enkele tientallen miljoenen), die weer dwarsverbanden had met het netwerk achter de
vermoorde witwasspecialist Willem Endstra.
En zo linken we uiteraard vrolijk door naar bijvoorbeeld de golf van moorden in het vastgoedcircuit. Een
ingewikkeld spekkoekweb wordt opgespannen van extreemrechtse haatzaaiers, ultrarechtse media,
departementen, universiteiten, criminele onderbouw en duistere kapitaalbelangen.
Nooit hebben we het afgerukte been van mevrouw Janmaat vaker voorbij zien komen dan in het postpimmistische tijdperk. Het werkt als voortdurend opgerakeld symbool kennelijk bevredigend genoeg om het
hele linkse volk zich in nederige schuldgevoelens te laten neerleggen bij hun morele onzuiverheid.
Kollektivschuld aanwijzen, daar zijn de dwarsverbandenverzamelaars niet vies van.
Gregorius Nekschot op Van Gogh?s site is een voorbeeld van leuke subtiele humor, de over-the-top
stenigingsironie van Jan Mulder het toonbeeld van paranoide linkse agressie. Racistische moorden op straat,
een asielzoeker verzuipen in het Noord-Hollands Kanaal, dat zijn incidenten van apolitieke ruziezoekers.
Herhaalde brandaanslagen op linkse vrijplaatsen, zoals die van Eurodusnie, daar is natuurlijk niets rechts aan.
Overigens, volgens de logica van Van Gogh en Hemelrijk zouden we dit natuurlijk w?l kunnen duiden als
gevolgen van het opgezweepte ‘Gesundenes Volksempfinden’, dat op zijn breedbejubelde hatesite wordt
gepredikt. Het verband is namelijk eenvoudig aangetoond: Tussen de ?demonisering? door Van Gogh en
Hemelrijk en de acties van de voetvolklaag binnen de extreemrechtse spekkoek is een overduidelijk en
rechtstreeks dwarsverband. Vervolgens zouden we hysterisch kunnen roepen dat er maar ??n uit die amorfe
rechtse spekkoekbrij hoeft te zijn die de trekker overhaalt.
Mensen uit hun huizen halen, gevangen zetten en vervolgens op transport, het is allemaal redelijk. Elk jaar met
grote heiligheid weer een nieuw land binnenvallen, hoofden van lichamen bombarderen, een Irakees door het
hoofd schieten, en je wordt als held binnengehaald door rechts Nederland. Maar waag het niet een
onaantastbare Dienaar van de Staat met ketchup te besmeuren! Ketchup versus militair-bureaucratisch geweld,
de verhoudingen in het rechtse morele denken zijn duidelijk. Het laatste is een daad tegen de wil van het volk
dat zich in de persoon van Verdonk zal verlossen van het asielvraagstuk, het eerste een demonische daad van
ongebreideld netwerkterrorisme in Al-Qaida proporties.
De opdrijfmachine draait op volle toeren. Na Van der Graaf nog links durven zijn, is het volksvijandige hoofd op
het hakblok van rechtse verontwaardiging leggen. Ebru, gastschrijfster op de website van Van Gogh, heeft goed
door waar het Fortuynistische ?gedachtegoed? toe leidt, namelijk tot het gevaarlijk verdachtmakende soort als
van judas Matt Herben. Maar zij moet zich in sfeer rond de Thomas Schlijper-aantijgingen kennelijk overladen
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met disclaimers om niet uitgekotst te worden door de tolerante lynchmeute van Van Gogh?s webomgeving.
Het is het neusje van de zalm, deze vastgoedspekkoekbende. Zelf noemen ze zich uiteraard klokkenluiders en
politiek incorrect, of dirken zich verder op met zelfverheerlijkende geuzennamen. Hemelrijk, Siebelt en van
Gogh zenden zichzelf als Messias naar het aardse rijk om ons te verlossen van linkse kwelgeesten. Gierend en
razend, het wrekende kwijl uit hun bloeddorstige monden, wanen zij zich als grote vereffenaars van het vlakke
land. Je zou er haast niet over durven fantaseren hoe de maatschappij eruit zou zien als dit soort schizofrene
koekenbakkers het voor het zeggen krijgen?

20.

Anoniem

5 Jul 2004 om 18:13
Iemand schreef zojuist: “Hemelrijk, Siebelt en van Gogh zenden zichzelf als Messias naar het aardse rijk om
ons te verlossen van linkse kwelgeesten. Gierend en razend, het wrekende kwijl uit hun bloeddorstige monden,
wanen zij zich als grote vereffenaars van het vlakke land.”
U overdrijft.

21.

Anoniem

6 Jul 2004 om 00:27
Online racisme: de remedie is erger dan de kwaal
Over regulering van internet, restrictieve maatregelen op de vrijheid van meningsuiting die in broze
democratieen voornmalijk tot doel hebben om de oppositie de mond te snoeren (onder het mom van racisme
bijvoorbeeld).
Overigens, ongeveer 0,015% van de paginas op internet is haatdragend van karakter. …. Je zou willen dat er zo
weinig haat was op de wereld …
lees verder op
http://www.netkwesties.nl/editie102/column1.php

22.

Anoniem

6 Jul 2004 om 00:52
Joh, waarom emigreer je niet naar Noord-Korea? Syrie? Cuba? Allemaal landen waar een linkse ideologie aan
de macht is die een heilstaat garandeert. Allemaal vanuit de gedachtegang dat het individu ondergeschikt is aan
het collectief, en dat het collectief met geweld zijn wil mag opleggen aan het individu. Geweld is intrinsiek
verbonden aan het linkse gedachtegoed (ja, ook het nationaal-SOCIALISME is links)
Wees jij maar trots op jezelf dat je meent aan de goeie kant van de morele scheidslijn te staan …. Ik sta aan de
andere kant. Mischien noem je zoiets rechts. Voor mij is de keus voor de individuele vrijheid een principiele
keus voor rechtvaardigheid en ben ik ervan overtuigd dat iedereen beter uit is met meer vrijheid.

23.

Anoniem

10 Jul 2004 om 21:10
De opmerking van 5 juli van E.T .die de vastgoedwereld maar eens even uit het rek trekt is van een infantiliteitklasse 10. Een ” nee sorry” HET voorbeeld van een
afgunstig figuur die roept dat een ander 10 tallenmiljoenen bezit (harry mens) en dan hoofd is van een
criminele etc. Wat een rare journalist?Hoe ik dat weet? “nou gewoon” Ik roep maar wat. Altijd maar kijken naar
de geraniums van de buurvrouw hetgeen Nederland nu groot maakt.

24.

Anoniem

11 Jul 2004 om 02:13
Is discriminatie links of rechts?

25.

Anoniem

13 Jul 2004 om 05:53
Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) heeft de linkse website Indymedia aangeklaagd wegens
antisemitisme: http://indymedia.nl/nl/2002/10/6738.shtml
“Om deze aangifte tegen indymedia goed te kunnen plaatsen is enige achtergrondinformatie op zijn plaats. Het
Meldpunt Discriminatie Internet (MDI)is een eenmans-stichting die inderdaad gerund wordt door Ronald
Eissens.. Relevant is dat hij politiek gezien nauwe banden heeft met rechtse Joodse organisaties in Nederland.
Ook heeft Eissens zeer nauwe banden met de Amsterdamse VVD met name met raadslid Frits Huffnagel. Deze
gebruikt zeer regelmatig informatie van Eissens in raadsvergadering. Naar alle waarschijnlijkheid was het ook
Eissens die Huffnagel en de VVD aanspoorde om aangifte te doen tegen Indymedia vanwege een oproep die
geplaats was op Indymedia om Volkert van der G. te steunen…”
blablablalinksblablablarechtsblablabla

26.

Anoniem

14 Jul 2004 om 05:03
Als links discrimineert noemt men dat ongezouten kritiek.Als rechts dicrimineert noemt men dat opruiende taal.
In beide gevallen deugt het niet want iedereen weet dat er geen links of rechts meer bestaat.Bij blauwe blazers
is de kas leeg en bij onze socialisto’s is de hypotheek echt afgelost de laatste tijd. Zelfs gemengde huwelijken
zijn niet meer taboe.En zagen we niet laatst een rijke amsterdamse tv meneer een advertentie zetten voor de SP? Linkse bolwerken zijn net als rechtse bolwerken gewoon
beschermings operaties voor een groep.Nederland is in de basis een communistische maatschappij waar de
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geraniums van de buurvrouw belangrijker zijn dan de rode rozen van jezelf.Levengevaarlijk wordt het indien
macht zich gaat roeren met als doel het afremmen van afgeroepen vijanden.Wij zijn een land waar in absolute
termen,er meer mensen worden afgeluisterd dan in paranoia USA ! Donner op zn fiets ,rosenmuller een tv
programma en de LPF.Kindertjes die het niet begrijpen zijn het.Het grootste gevaar in Nederland zijn de
dierenactivisten.Elk land heeft een vijand maar wij hebben als lulletjes dierenactivisten als Enemy number 1.
Oeiiii ,maar wel tapen en geheime dossiertjes over mensen bijhouden door les messieurs de ambtenaren
maar……
burgermeesters want onderschat deze jongens(geen meisjes) ook niet.

27.

Anoniem

20 Jul 2004 om 22:20
probeer nu eens een artikel goed te lezen knul, er staat helemaal niet 30.000Euro.
Er staat 8×100.000:3= +/- 260.000 Euro.
was niet eenvoudig die lagere school

28.

j.rhyn4

21 Jul 2004 om 19:49
Bovenstaande reactie zou rijp zijn om te melden bij het MDI. Vanzelfsprekend is ie anoniem! Zou ik ook doen
als ik in een vlaag van verstandsverbijstering verkeerde. Wel ben ik blij dat de taart destijds van Pamela een
smakelijke geweest moet zijn, waarmee ze, voor zover ik begreep, nimmer gesmeten heeft! Dat is nog eens
andere koek dan het taartincident met Pim. Die linkse bakkers krijgen daar geen klanten mee. Nee, onder
terroristische taartsmijtster versta ik toch iets anders. Vermoedelijk was anoniempje niet erg op de hoogte van
de situatie. En zo te lezen van geen enkele.
J. van Rhijn

29.

j.rhyn4

21 Jul 2004 om 22:49
Gaarne zie ik uit naar uw journalistieke verdieping!
Laat ik nou net de indruk krijgen, dat indien Pamela Hemelrijk dieper graaft, menig journalist het benauwd
krijgt! Zij moest zelfs het Algemeen Dagblad verlaten. Talrijke abonnees deden dat overigens met haar! Zij is
namelijk een van de weinigen die het waagt tegen het linkse journalistieke bolwerk in te zeilen. Haar steil is
daarbij van een dermate grote klasse, dat zelfs links haar columns niet links zullen laten liggen! W?l zullen zij
het schrijfsels noemen… Je moet toch w?t!
J. van Rhijn

30.

j.rhyn4

22 Jul 2004 om 22:44
Op z’n (gebrek aan) rekencapaciteiten is een anonieme schrijver reeds gewezen. Persoonlijk heb ik ook weinig
vertrouwen in diens leescapaciteiten. Het lijkt inderdaad vreemd om AFA verantwoordelijk te stellen voor een
aanslag in 1986, terwijl de oprichting in 1992 was. Echter, als je in het verweerschrift van Pamela Hemelrijk het
tweede punt 2 goed leest, (’ Ik zie niet in waarom ik er niet op zou mogen wijzen dat dit antifa-wereldje
indertijd verantwoordelijk was voor de brandstichting in Kedichem. Dat de beweging intussen is uitgegroeid tot
een geoliede organisatie met een eigen logo, een eigen tijdschrift en een eigen website, enz…’) wordt alles
duidelijk!
J. van Rhijn

31.

j.rhyn4

22 Jul 2004 om 23:26
Wederom een anonieme (waarom toch steeds?) briefschrijver lijkt duidelijk te willen maken, dat Ronald Eissens
goede omgang met rechts heeft. Ik zou haast zeggen: het is hem maar geraden! Zo niet, dan zou het MDI al bij
voorbaat een lachertje zijn! Maar daar gaat het m.i. helemaal niet om. Ook indien de man extreem rechts zou
zijn, zou de vraag moeten luiden: Is het de juiste man op de juiste plaats? Ik ben ervan overtuigd, dat in dat
geval ‘links’ Nederland terecht negatief zou oordelen! Als je dat inziet, moet je toch ook kunnen bedenken, dat
‘rechts’ Nederland omgekeerd een zelfde oordeel velt…
J. van Rhijn

32.

Anoniem

23 Jul 2004 om 03:24
Ik heb alleen duidelijk willen maken dat het ‘blablablalinksblablablarechts’ bekrompen geneuzel met loze
termen is (zowel door zichzelf links noemde blabla-ers als zichzelf rechts noemde blabla-ers). Zelfs al wil je
deze loze termen gebruiken, dan blijkt door de verwijzing dat ‘links-rechts’ eigenlijk geen issue is in deze, maar
wel ‘mens en samenleving in breder spectrum’ en inderdaad de ‘juiste man op de juiste plaats’ daarin. Het is
dus nodig is om oogkleppen af te zetten om tot de juiste vragen en de juiste antwoorden te komen. Genoemde
stigmatisering (of zelfs wederzijdse ‘demonisering’) leidt enkel de (eventuele) juistheid van de argumenten af
en staat deze soms zelfs in de weg.
(ps ‘j. van rhijn’ is even anoniem als ‘anoniem’)

33.

j.rhyn4

24 Jul 2004 om 00:36
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Diplomatieke antwoorden geven zelden antwoord op de gestelde vraag. Geen moment heb ik beweerd, dat
‘links-rechts’ in deze kwestie een issue is. Ik had het over extreem-links en extreem-rechts. Iemand die een
van beide blijkt te zijn, is totaal ongeschikt om een belangrijke instantie als het MDI te leiden. Dat kan niet
anders dan weerstand oproepen.
Overigens, mag ik uit uw naschrift afleiden, dat indien u uw eigen naam zou gebruiken, dat niet anoniem zou
zijn? Of is het gewoon een opmerking die nergens op slaat?
J. van Rhijn

34.

Anoniem

24 Jul 2004 om 03:03
Ook het hebben over extreemlinks-rechts blijft natuurlijk linksrechts gepr/blaat. Wat extreemlinks-rechts is
verschilt erg per persoon, onderwerp en context en daarnaast overlapt het vaak ook. En dan heb ik het nog niet
eens over (heikele) onderwerpen als bijvoorbeeld ’solidariteit’. De discussie over MDI, de opvatingen van zowel
zichzelf ‘links’ als ‘rechts’ noemenden over Isra?l, de reacties uit beide ‘kampen’ op beschuldigingen/
aanklachten van het MDI en de relatie tussen de criteria die MDI gebruikt en de (willekeurige) aanklachten zelf
illustreert dit voldoende. Het gebruik van de woorden links en rechts is in deze discussie onzinvol (wellicht niet
in alle discussies, het is nu eenmaal populair taalgebruik in een populair discours met inderdaad werkelijke
mensen die in zo’n tegenstelling leven). Ik ben het er dus niet mee eens dat het vermijden van deze loze
tegenstelling diplomatiek of ‘politiek correct in de foute betekenis van het begrip’ is. Integendeel zelfs.
p.s. uit jouw reactie op mijn naschrift leidt ik af dat u het inderdaad ermee eens bent dat het gebruik van een
eigen naam ook anonimeit kan geven (zeker wanneer het, zoals uw opgegeven eigennaam, een
veelvoorkomende naam is of zelfs een pseudoniem kan zijn), dit is niet het geval met mijn naam, van waaruit
onder meer mijn kinderen, familie, collega’s, buren te herleiden zijn en ik kies ervoor om hen uit een discussie
te houden

35.

Anoniem

24 Jul 2004 om 08:53
Ja, jullie zijn de luizen van het land.
De opvreters, de uitkeringstrekkers, de krakers (zonder inschrijving), de anergisten.
Ja, jullie zijn een gevaar voor de maatschappij.
Jullie discrimineren de hard werkende Nederlander, door zijn land te verkopen aan anergisten en uitschot zo als
jullie.
Niet anomien gewoon ;Patrick de Vreugd, stelletje helden up yours!!!!

36.

j.rhyn4

24 Jul 2004 om 11:44
Een anonieme briefschrijver die schreef: ” … uit jouw reactie op mijn naschrift leidt ik af dat u het inderdaad
ermee eens bent dat het gebruik van een eigen naam ook anonimeit kan geven (zeker wanneer het, zoals uw
opgegeven eigennaam, een veelvoorkomende naam is… enz)”, trekt hier een volkomen verkeerde conclusie!
Zijn conclusie had moeten zijn: “Dhr J. van Rhijn kon wel eens denken, dat ik te bekend ben om mijn eigen
naam te gebruiken!”
Ja, potdorie nog aan toe, misschien ben ik wel bezig met een polemiek met Ronals Eissens zelf! Kan hij
natuurlijk niet een beetje zijn naam gaan verklappen!
Het is juist deze briefschrijver die z’n hele naschrift lang bevestigt, dat het gebruik van zijn naam verre van
anoniem is! Maar de mijne schijnt dat om een of andere reden wel te zijn! Uitermate vreemd! Toch heb ook ik
kinderen, buren, familie, collega’s enz. Bent u toch bang, dat uw schrijven niet door de beugel kan? Of heerst er
in uw omgeving geen vrije meningsuiting? Richt u tot een meldpunt! En wat een onzin dat mijn naam een veel
voorkomende is! Indien ik een pseudoniem zou gebruiken, zou het iets zijn als Jan Smit.
Niettemin heb ik iets bereikt met deze discussie. Eindelijk een reactie van iemand waar een naam bij hoort! Dat
reageert veel makkelijker. Zelfs al zou het een schuilnaam zijn! Alleen zou het niveau wel wat hoger kunnen!
J. van Rhijn

37.

j.rhyn4

25 Jul 2004 om 12:13
De heer Anoniem heeft kennelijk even rust genomen, daar waar hij er anders niet te beroerd voor was
nachtwerk van zijn reacties te maken! Goh, zou hij zichzelf dan toch te bekend vinden? Zijn kleinerende
opmerkingen over mijn naam zou er op kunnen duiden…
Reacties lang had hij het over links-rechts-geblaat, maar alerte lezertjes hebben kunnen constateren, dat hijzelf
niet anders deed! Echter, van zijn antwoord op de vraag waar het in deze discussie toch eigenlijk om draait,
blijven wij verstoken! Derhalve zal ik nog eenmaal een heel voorzichtige poging wagen. Zo neutraal, zo
algemeen mogelijk:
“Acht u een extremist de juiste persoon om extremisten van het internet te weren?”
Een reactie van twee of drie letters volstaat!
PS
Neem ook even het nieuwe bericht door beginnend met: “Het heeft er alle schijn van…”
J. van Rhijn

38.

Anoniem

25 Jul 2004 om 22:52
w00 @ v. Rhijn
leuk dat er nog zulke mensen zijn
ik lach me de tering
anoniem, want het maakt ZOVEEL uit dat je weet dat ik Appelhof heet.
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39.

Anoniem

26 Jul 2004 om 09:40
Ach arme stakker…maar gelukkig zijn er ook meldpunten voor teringlijers. Alleen kafka.antifa even niet…
Roland IJzens

40.

Anoniem

26 Jul 2004 om 11:48
Tering? Wat vreselijk! En net nou dokter Kafka op vakantie is!

41.

j.rhyn4

26 Jul 2004 om 12:16
Surf eens naar http://www.katholieknieuwsblad.nl/beneden.php?art=kn2141e voor opheldering!
J. van Rhijn

42.

Anoniem

26 Jul 2004 om 22:32
Nee ik heet geen Eissens en ik ben geen bekende Nederlander. En ik wil ook geen bekende Nederlander
worden. Wat betreft vrije meningsuiting: daar ben ik mee bezig. En dat graag zonder dat hooligans met
nergens op gebaseerde veronderstellingen en onware vooroordelen mijn kinderen en buren etc, gaan
lastigvallen. Het is inderdaad soms lastig om al die ‘anoniempjes’ van elkaar te onderscheiden, maar gelukkig
voldoet hierbij vooralsnog het verschil in ‘niveau’(fatsoen).

43.

j.rhyn4

26 Jul 2004 om 23:41
U heeft nu in elk geval antwoord gegeven op mijn allereerste vraag: Waarom steeds anoniem? En neem van mij
aan, dat ik uw reden respecteer. Maar hoe kunt juist u dan niet inzien, dat ik om exact diezelfde reden
weldegelijk een stukje priv? dreig te verliezen?…
Verder kan ik u gelukkig zeker niet betichten van gebrek aan fatsoen, hetgeen inderdaad bij nogal wat
anoniempjes wel het geval is!
Maar op uw antwoord op die “prangende” vraag wacht ik niet meer. U heeft uw kans verspeeld!
Met vriendelijke groet,
J. van Rhijn

44.

Anoniem

27 Jul 2004 om 00:08
Deze anoniem heeft meer te doen (sommigen mensen moeten werken) en kan nu tijdens de rust die wordt
genomen tijd vrijmaken om te reageren. Ein-de-lijk blijkbaar. Geduld is soms een schone zaak. Mijn
opmerkingen over jouw naam zijn niet kleinerend bedoeld (enkel als illustratie dat een opgegeven naam ook
anonimiteit kan geven, maar dat dat bij mij niet het geval is en ik daarom geen naam wens te geven). Alerte
lezers hebben contateren dat ik geen antwoord heb gegeven en heb willen geven, maar dat ik alleen heb willen
zeggen dat links-rechts geen zinnig antwoord geeft op de vraag. “Acht u een extremist de juiste persoon om
extremisten van het internet te weren?” is een veel betere vraag. Mijn antwoord is een volmondig nee. En dit
antwoord op deze vraag heeft niets met links of rechts te maken maar met of alles binnen de wettelijke regels
valt, met of de criteria openbaar zijn en of er een goede controle erop is. Ik ga er hierbij vanuit dat de
rechtstaat zoals die nu is (zeker in vergelijking met andere landen) nog redelijk functioneert (maar dit is een
ander onderwerp). Wat betreft een grondig oordeel over MDI ken ik domweg niet genoeg feiten en nuances
(waaronder de criteria dus) en geef ik die daarom niet. MDI lijkt tot nu toe erg willekeurig en niet openlijk te
opereren en zal in dat geval inderdaad geen recht moeten hebben op subsidie. Nou ja, toch een stellinname.

45.

Anoniem

27 Jul 2004 om 00:54
Waar staat het bericht dat begint met “Het heeft er alle schijn van…”?

46.

Anoniem

27 Jul 2004 om 01:44
Ik heb het gevonden. Je verwijst waarschijnlijk naar: “Het heeft er alle schijn van de Eissens/Magenta inmiddels
zijn websites http://www.kafka.nl en http://www.kafka.antifa.net uit de lucht hebben gehaald. Zou hij dan toch
nattigheid voelen?” Nou, ja, ik heb de moeite genomen (tijdens werktijd). Ik weet niet zoveel wat ik ermee
moet. Ik verwijs hierop maar maar naar mijn laatst geposte ’stellingname’. Meer weet ik ook niet over het
onderwerp te vertellen. Ik denk dat al die praat over Eissens (extremist?) maar in de rechtzaal en over MDI
(criteria?) maar in de Kamers moet gebeuren.

47.

Anoniem

5 Aug 2004 om 01:40
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Mocht iemand het apocalyptische gevaar van het links-fascisme grafischer demonstreren dan u zojuist heeft
gedaan, dan verdient dit een plaatsje naast Mein Kampf bij u in de boekenkast. In een ongewilde spagaat zet u
ook nog eens de partijdigheid van het MDI schaakmat. Chapeau old boy…..
Geert Geel
http://ongehoord.tuxtown.net/phorum/list.php?f=1

48.

j.rhyn4

5 Aug 2004 om 12:02
Mocht iemand er in slagen zulks inderdaad te doen, verplicht u mij dan dat verschrikkelijke boek aan te
schaffen?
J. van Rhijn

49.

Anoniem

5 Aug 2004 om 14:59
Als u zich identificeert met het proza van Anoniem op 05 jul, 2004 - 15:40 , dan bent u sowieso al spiritueel
erfgenaam van de inhoud.
Overigens is Mein Kampf niets walgelijker dan de bijbel of de koran. Het is de interpretatie ervan en de daaruit
voortvloeiende executie van het gedachtegoed, dat ons de stuipen op het lijf jaagt.
Fascistisch-links beweegt zich op dezelfde paden van intolerantie. Zij zijn de majorettes van het
onderbuikgevoel. Volksmenners bij uitstek, demagogen en saboteurs met een hoog kannibalistisch gehalte. Het
populisme van Fortuyn verbleekt al in de geur van het zoutzure extreem-linkse denken.
Dat het MDI op kosten van de belastingbetaler de klokkenluiders de mond tracht te snoeren, is een bewijs van
het totalitaire karakter van dit zogenaamde eenmanszaakje.
Opruimen dus. En dat gaat meestal vanzelf zodra de subsidiekraan wordt dichtgedraaid. Mocht de stichting
resistenter blijken dan de bankrekening, dan is enige hulp niet uitgesloten?..
Geert Geel

50.

j.rhyn4

5 Aug 2004 om 15:22
Mijn bovenstaande reactie op het schrijven van de heer Geel verdient een vervolg, waarvoor ik echter iets
langer bedenktijd nodig heb.
Ik constateer, dat u kans zag in een zeer korte reactie toch nog twee vooroordelen te verwerken. Gefeliciteerd!
Ten eerste meent u vanachter uw keyboard mijn boekenkast te kunnen inspecteren… Ik vat het op als een
soort insinuatie, als zou ik als een soort rechts-extremist wel bewondering voor de schrijver van genoemd boek
zou moeten hebben… U vermoedt niet half hoezeer ik van Hitler walg! Ik accepteer daarom op geen enkele
wijze insinuaties die anders doen vermoeden.
Indien u geen extremist bent, bewijst u hier alleen maar hoe gevaarlijk dan de uitspraken wel zouden moeten
zijn van een extremist!
Ten tweede beweert u, dat ik de partijdigheid van het MDI ongewild schaakmat zette. Indien u meerdere
reacties van mij gelezen zou hebben, zou u kunnen hebben constateren dat ik geen moment aan het belang
van het bestaan van een dergelijk meldpunt getwijfeld heb. Nergens heb ik opgemerkt, dat je daar niet linksextreme discriminatie zou kunnen melden. Of het overigens weerklank zou krijgen is een andere zaak! Maar,
beste heer Geel, daar gaat de discussie juist over! De partijdigheid van het meldpunt zet je pas echt
schaakmat, indien daar geen extremist de scepter zwaait! Verder ontging u kennelijk de humor van de zin
‘Bovenstaande reactie zou rijp zijn om te melden bij het MDI’. Hier betrof het immers helemaal geen
discriminatie, maar het relaas van iemand, die bij voortduring appels met peren vergeleek, in een schrijven,
waarvan men al verder lezend zich steeds meer ging afvragen of de hysterie het won van de retoriek of
andersom! Verder dient u te weten, dat indien een extreem-rechts persoon het MDI zou leiden, mijn kritiek er
niet minder om zou zijn.
Gaarne ben ik ingegaan op uw uitnodiging genoemde site te bezoeken. Ik sluit daarom af met uw eigen
woorden die ik daar aantrof:
‘Om achter de realiteit te komen, is het absoluut noodzakelijk dat een ieder zijn woordje kan doen, zonder
opgezadeld te worden met allerlei verdachtmakingen en vooroordelen.’
Met vriendelijke groet,
J. van Rhijn
PS
U was mij met uw reactie net voor!

51.

j.rhyn4

5 Aug 2004 om 16:19
… en moet zeggen, dat ik geen snars meer van u begrijp! Zitten we v.w.b. het MDI practisch op ??n lijn, maar
toch valt u me aan!? Lees eerst eens wat meer kritieken van mij. Voor ??n daarvan krijg ik notabene van Peter
Siebelt zelf complimenten!
Een ieder mag kritiek op mij uiten, maar wees verzekerd dat je op een snerpend weerwoord kan rekenen,
indien ik meen dat het onterecht is! Ook als het een rechtse directe is!
J. van Rhijn

52.

Anoniem
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5 Aug 2004 om 19:02
De verwarring is ontstaan doordat u meent dat mijn eerste reactie op uw bericht was gericht. Ik nam echter de
schrijver van het volgende op de korrel:
“Columniste Pamela Hemelrijk heeft nu ook haar eigen extreemlinkse netwerk ontdekt. Extreemlinks blijkt
namelijk het internet te controleren. ……”
Omdat ik uit uw volgende bericht zou kunnen opmaken dat u inderdaad de schrijver van het bovenstaande was
reageerde ik met:
“Als u zich identificeert met het proza van Anoniem op 05 jul, 2004 - 15:40 , dan bent u sowieso al spiritueel
erfgenaam van de inhoud.”
Blijkbaar is dat niet het geval. Begrijp dan ook dat ik het niet tegen u had.
Het MDI is een net zo lachwekkende als irritante organisatie, die via de landelijke politiek zal worden
opgeruimd. Dat vraagt even tijd, maar het eind komt in zicht. Beloofd.
Geert Geel

53.

j.rhyn4

5 Aug 2004 om 22:06
Uw reactie stelt me nog niet geheel en al tevreden, want hoe verklaar ik nou die ongewilde spagaat? Die zie ik
de door ons beiden bedoelde bombastische schrijver nergens maken! Met een beetje fantasie zou u dat w?l uit
mijn schrijven kunnen opmaken, maar ik meen reeds weerlegd te hebben, dat ik zo gymnastisch niet ben! Ik
blijf het idee houden, dat u meende dat mijn reactie het direct bovenstaande schrijven betrof, of misschien
duidelijker, de eerste reactie na onze hystericus. Dat zou immers ook kunnen…maar is beslist niet zo, want met
die kritiek ben ik het volledig eens!
J. van Rhijn

54.

Anoniem

6 Aug 2004 om 02:13
Daarmee bedoel ik dat het schrijven van de anonieme fascist reden genoeg zou moeten zijn voor het MDI om
daar werk van te maken. Het MDI doet dat niet en verraadt daarmee de werkelijke bedoelingen. Schaakmat.
En dit alles wordt veroorzaakt door de anonieme fascist die eigenlijk het MDI kwam verdedigen maar met zijn
grove insinuaties het gesubsidieerde eenmanszaakje onbedoeld in problemen brengt. Een spagaat.
Ik had het werkelijk niet op u gemunt.
Groet,
Geert Geel

55.

j.rhyn4

6 Aug 2004 om 13:10
Ok?, maar dan moet ik u toch zeggen, dat u ook z?lf deze verwarring in de hand hebt gewerkt. Het onmiddellijk
schermen met Hitler is namelijk het patent van radicaal-links. Maak daar in het gevolg voortaan geen misbruik
meer van, want het is geen patent om trots op te zijn. Doe uw eigen aangehaalde woorden recht aan. Immers,
je kunt veel zeggen van extreem-links, - en ik zou zeggen ga uw gang - maar je kunt absoluut niet insinueren
dat je bij hen ‘Mein Kampf’ ‘dus wel’ in de boekenkast zult aantreffen…
Mijn felle reactie kwam dus tot stand juist omdat het noemen van dat boek tegen rechts misbruikt wordt en
juist niet tegen een links-radicaal. Geen wonder, dat ik mij aangesproken voelde. Het zou trouwens niet de
eerste keer zijn. Ooit kreeg ik nl. ook een brief met hakenkruisen en allerlei verwensingen thuis toegestuurd
vanwege een door mij ingezonden brief. De idioot bestond het zelfs mij voor NSB-er uit te maken! Een ander
weerwoord had de stakker kennelijk niet! Neem van mij aan: het is een zwaktebod!
Ik heb gezegd, dat we v.w.b. het MDI practisch op ??n lijn zitten. Met opzet heb ik het woord practisch
gebruikt, omdat uw aanpak van deze instantie mij toch hier en daar wat rigoureus lijkt. Ik weet niet helemaal
wat u bedoelt met ‘dan is enige hulp niet uitgesloten?..’? Ik proef hieruit, maar hopelijk ten onrechte, dat fysiek
ingrijpen tot de mogelijkheden behoort. Indien dat zo bedoeld wordt, ben ik daar zwaar op tegen. Laten wij ons
niet verlagen tot hun methoden. Er zijn vele andere mogelijkheden. E?n daarvan is deze discussie! Verder hoort
tot de mogelijkheden uw krant bij het PCM-concern op te zeggen, om duidelijk te maken dat wij o.a. het Gretta
Duisenberg-gehalte beu zijn. Daar schrikken zij van heb ik gemerkt! Ook kunt u bij herhaling linkse
discriminatie melden bij het MDI. Wordt daaraan geen gevolg gegeven, dan zetten zij, om uw woorden te
gebruiken, de partijdigheid op den duur schaakmat!! Zelf heb ik overigens besloten het MDI helemaal links te
laten liggen, letterlijk en figuurlijk! Het zal inderdaad wat tijd in beslag nemen… maar de kans, dat ze daar
wakker worden door redelijke argumenten acht ik toch groter dan door het gebruik van grof geschut!
Wat mij betreft is over dit punt hiermee de vrede tussen ons getekend. Zeker niet over enkele andere zaken die
u te berde bracht… maar dat zou ver buiten deze discussie voeren…
J. van Rhijn

56.

Anoniem

7 Aug 2004 om 00:02
Met enige hulp bedoel ik kamervragen. Ik zal kijken of dat te organiseren is. Bedenk wel dat dit soort
profiteurtjes op de schaal van Richter nog geen trillinkje zijn. De urgentie is dus niet hoog. Maar ??n echt foute
actie en het MDI kan een andere uitkering aanvragen….

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/81/mdi-is-extreem-links-bolwerk.html (10 of 12) [3/11/2009 12:11:35 AM]

MDI is extreem links bolwerk at Klokkenluideronline
Het schermen met Hitler is prima tegen de linkse fascisten. Het maakt hun eigen insinuaties brodeloos. B?ses
mit B?sem vergelten zogezegd. Of beter; bomben mit bomben vergelten.
Wees niet bang om je vuist te laten zien maar bescherm je privacy. Want dit soort kwelgeesten vechten het
liefst in het donker.
Geert Geel

57.

j.rhyn4

8 Aug 2004 om 01:34
Eigenlijk had ik in mijn vorige reactie moeten zeggen, dat juist de ?npartijdigheid schaakmat gezet had moeten
worden. Ik doelde immers op de fatale zetten, waartoe het MDI z?lf zou moeten worden uitgelokt!
Wellicht is deze instantie reeds dichter bij hun Pyrrus overwinning dan zij zelf vermoeden. Om dit te kunnen
vaststellen is het interessant hun jaarverslag te downloaden. Daarin wordt expliciet het aantal binnengekomen
klachten van extreemrechts vermeld. Over extreemlinks geen woord! Partijdig? Hoe komt u erbij!
Het lijkt mij aardig hier een citaat van Pim Fortuyn aan te halen, te vinden bij http://www.libertarian.nl/NL/
archives/000092.php:
‘Ooit gehoord van een Marokkaan of een Irani?r, die voor de rechter werd gesleept vanwege fel antisemitische
opmerkingen of van een islamiet die onze vrouwen hoeren noemt en ons christenhonden? Ik niet en zoals u
weet hoeft het van mij ook niet, want de vrijheid van meningsuiting gaat voor mij boven alles, indien maar niet
wordt aangezet of wordt opgeroepen tot geweld.’
Het is interessant dit artikel in zijn geheel te lezen!
Pim schaart dit gemakshalve bij extreemlinks, en waarom ook niet? Waren het niet juist de linkse partijen die
zijn onderzoek naar het heil van onze multiculturele samenleving voortdurend dwarsboomden? Treft men niet
juist nogal eens allochtonen met bovengenoemde denkbeelden ter linkerzijde aan? Zij lijken daar van harte
welkom. Nog wel? Deze vraag lijkt nogal fatalistisch, maar zou men in linkse kringen beseffen, dat de door Pim
genoemde lui over hen niet anders denken!
Terug naar het jaarverslag. Zou de RvdJ hier vragen over stellen? Ik zie het al voor mij! Wolffensperger: ‘Zeg
Ronald, ik zie hier 551 uitingen gepleegd door extreemrechtse organisaties of partijen. Waar kan ik de
extreemlinkse vinden?’
‘Oh, daar kwamen er niet noemenswaardig veel van binnen!’
‘Dacht ik al’
Maar De Gaaij met een ij heb je daar niet mee!
‘Zeg beste kearel, die paar linkse klachtjes, waar kan ik die terugvinden?’ Ja, die Gaaij met een ij is linke soep
hoor!
‘Ach, de meeste waren het vermelden niet waard. De resterende Tien over Rood heb ik onder de noemer
organisaties, bedrijven, politieke partijen of overheden vermeld, edelachtbare.’
Wolffensperger: ‘Dat dacht ik al!’
‘Zou je er toch niet een paar van onder extreemlinks willen scharen, beste kearel? Om de onpartijdigheid van
je… hoe noem je dat ook al weer… van je webje te onderstrepen?’
Bij de pinken hoor, die Gaaij met een ij en een aardappel!
‘Jazeker, excelentie!’
‘Heer Schmeink, enig idee wat we met die Klokkenlui doen?’
‘Ik stel voor om die goed in de gaten te houden.’
‘Mijn waarde Ronald, kan ik jou zulks toevertrouwen?’
‘Zeker edelachtbare excellentie, ik zal ze extreem controleren!’
‘Dat dacht ik al!’
‘En Theo, wat had je voor die, kom hoe heet ze, die Hemelrijk in gedachte?’
‘Ik dacht aan een schorsing!’
‘Maar ze werkt toch niet meer bij het Algemeen Dagblad, of is die zaak n?g niet rond?’
‘Nee, eh ja bedoel ik, maar ik moest er weer even aan denken. Kostte nogal wat abonnees. Is een dagje cel niet
wat? Twee op een? Samen met Volkert?’
Dat wordt toch mevrouw Tillema te gortig: ‘Heren, jullie draven door. Zo belangrijk zijn we nou ook weer niet…
goed zo!’
‘Wat goed zo?’, vraagt De Gaaij met een ij.
‘Die voldane smoeltjes! Even vasthouden voor de fotograaf!’
Kiek!
Klacht gegrond! Een ‘ijtje’!
J. van Rhijn

58.

Anoniem

6 Jul 2005 om 00:32
HET FASCISME IS GEEN MEENING MAAR EEN MISDAAD.

59.

Anoniem

5 Mrt 2006 om 13:52
Als je zegt dat je rechts georienteerd bent, word je het leven van alle kanten “kapot “gemaakt, maar dit soort
tuig wordt door de “overheid”gesubsidieerd. Jaja, dit zegt al genoeg! Trouwens, Pim Fortuyn rechts? Wat een
gezanik!
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pathologisch gedrag ter bescherming van criminelen wordt getolereerd? Wat is dat eigenlijk voor
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kantoor, dat De Brauw Blackstone Westbroek?
Uw webmaster schrijft al meer dan vijftien jaar over advocaten en advocatenkantoren en ook hij had
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tot voor enige tijd een groot ontzag voor de ‘bollebozen van De Brauw’ zoals ze in de markt bekend
staan en zoals ze ook zichzelf (’brains in business‘) graag afficheren. Maar dat begon te veranderen in
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tegen Micha Kat wegens het ‘roekeloos verspreiden’ van deze ‘laster’ waarbij hij een loopje zou
hebben genomen met de ‘journalistieke zorgvuldigheid’ en tegen Kat’s uitgever. Kat won eind 2005
glansrijk voor de rechtbank, maar Westenberg ging in hoger beroep. Dit beroep dient op 25 maart,
later meer. Maar we hadden het over Demmink-advocaat Harro Knijff. Knijff staat in deze procedure
Hugo Smit bij. Met minder succes, want waar Kat won verloor Smit in eerste aanleg. Maar waar het
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1512/de-vrije-val-van-advocatenkantoor-de-brauw-etc.html (1 of 6) [3/11/2009 12:11:52 AM]

Accountancy (29)

●

Advocatuur (23)

●

Algemeen (419)

●

Corporate (19)

●

Internationaal (8)

●

Klokkenluiders (25)

●

Media (150)

●

Politiek (85)

●

Rechterlijke macht (81)

●

Schiphol (10)

●

deze Hugo Smit felle kritiek uitte op het functioneren van rechter Westenberg (foto) in een
procedure. Westenberg pikte dat niet en begon een bodemprocedure tegen deze Smit wegens laster,

●

●

Weten we nog waar de zaak-Westenberg over gaat? Heel kort: uw webmaster

kwam in 2004 in al zijn onbevangenheid met een boek over advocaten waarin

Categorieën

●

2004 dankzij -daar hebben we hem weer- Harro Knijff. Uw webmaster kwam Knijff namelijk tegen in

webmaster felle kritiek uitte op rechter Westenberg.

kerstdemmink

●

Nieuwe playlist JDTV op
YouTube

De vrije val van advocatenkantoor De Brauw etc. at Klokkenluideronline

Bezoekers

nu om gaat is dat Smit en Knijff in het begin van deze ridicule zaak probeerden alle stront op het
bordje van uw webmaster te kieperen: hij zou het allemaal niet begrepen hebben, hij had de
woorden van Smit verdraaid, hij was onbetrouwbaar, etc. etc. Dit schreef Knijff letterlijk in zijn
conclusie van antwoord (30 juni 2004): mr. Smit had zijn medewerking aan het boek reeds in mei

●

21 momenteel online

●

107 gezamenlijk maximum

●

1165325 totaal aantal bezoekers

2002 beeindigd. Zou hij dat niet hebben gedaan en zou Kat het betreffende hoofdstuk, zoals
bedongen, tevoren ter autorisatie hebben voorgelegd aan mr. Smit en zou mr. Smit de (con)tekst in
alle rust hebben kunnen beoordelen, dan zou mr. Smit zijn goedkeuring aan de betreffende passage
hebben onthouden en sterker nog: de hele passage over de rechterlijke macht hebben geschrapt. Een
levensgevaarlijke aanval van Smit en Knijff op uw webmaster die ten overstaan van de rechter
dreigde te worden weggezet als een onbetrouwbare stiekummerd die afspraken schendt, woorden
van zijn bronnen verdraait en daarmee rechters onterecht beschuldigt. Uw webmaster wist deze
aanval echter te pareren door emails te overleggen waaruit bleek dat Smit deze betreffende passage
zelf had geformuleerd en ook zelf met klem had aangedrongen op opname van de betreffende
passage in het boek! Sterker: ten tijde van het interview met Smit had uw webmaster nog nooit van
Hans Westenberg gehoord! Het hele punt van Knijff dat uw webmaster het stuk ‘ter autorisatie zou
voorleggen’ maar dat niet heeft gedaan en aldus Smit de kans ontnomen zou hebben ‘zijn
goedkeuring te onthouden’ is een smadelijke en aperte leugen! Het is dus in werkelijkheid allemaal
precies omgekeerd gegaan als Knijff schrijft: niet Kat heeft de litigieuze passage het boek
‘binnengesmokkeld’, maar Smit heeft Kat onder druk gezet de passage op te nemen! Uw webmaster
dacht toen hij dat allemaal las: als Harro Knijff -die hij overigens redelijk goed kent, met wie hij wel
heeft samengewerkt- zo gemakkelijk en zo structureel kan liegen en bedriegen, als hij iemand die hij
zou moeten kennen als professioneel en conscientieus zo makkelijk wegzet als een incompetente
bedrieger, waar zijn ze dan mee bezig bij De Brauw? Later, toen uw webmaster zich ging verdiepen in
de zaak-Demmink waarbij hij dus opnieuw op Knijff stuitte, werd hem duidelijk dat deze advocaat het
onderscheid tussen waarheid en leugen geheel heeft verloren hetgeen grote vraagtekens oproept
over zijn professionaliteit en betrouwbaarheid.
Toen kwam de zaak-Lippens. Weer was het De Brauw dat uw webmaster kapot trachtte te maken (nu
in de figuur van Joris van Manen) ter bescherming van iemand die werd beschuldigd van pedofilie.
(Lees hier meer achtergronden). Van Manen is zeker geen pathologische leugenaar zoals Knijff, maar
de wijze waarop hij meende te moeten opereren was er in elk geval geen van een brain in business:
Van Manen had geen idee waar hij het over had, had zich op geen enkele wijze in de zaak verdiept,
maar nam net als Knijff bij Smit de stellingen van zijn client een op een over met maar een doel: het
uitschakelen van de tegenstander met alle middelen denkbaar. Een dergelijke strategie van
‘advocatuurlijk terrorisme’ leidt normaal gesproken nooit tot een goed resultaat en dat gold in het
geval van Van Manen dus evenzo als in het geval van Knijff. Maar weer die vraag: hoe is het mogelijk
dat de -normaal gesproken- zo afgewogen en intellectuele advocaten van De Brauw op zo’n
ondoordachte manier te werk gaan? Zitten ze soms ergens mee?

kluiver_profhj.jpg

Toen kwam -in het kielzog van de zaak-Lippens- de affaire-Fortis. De Brauw

stuurde (en stuurt) het complete Fortis-gebeuren aan met een team van
rond de twintig advocaten ad 800 euro per uur. Ook hier weer: leugen en bedrog. Niet alleen van de
kant van Fortis, maar ook van de kant van de Forts-advocaten van De Brauw. Daarbij kwam dan nog
dat de leading lawyer van De Brauw binnen het Fortis-team, Harm-Jan de Kluiver (foto), blijk gaf van
een opmerkelijke set normen en waarden toen hij een ouder echtpaar ging terroriseren wegens de
aankoop van hun huis. Merk overigens op dat diezelfde De Kluiver in de eerdere link naar het credit
crunch-team van De Brauw zowel voorkomt binnen het (sub)team Fortis als binnen het (sub)team
Dutch State. Fucking impossible! Een honderd procent belangenverstrengeling! Waarom zegt
niemand hier iets van? Nou, dat zit dus zo: De Brauw en De Kluiver zijn zo hoogwaardig en
intellectueel en ook eerbiedwaardig, dat het vanuit die constatering eenvoudigweg niet mogelijk is
dat er iets onoorbaars zou kunnen gebeuren. Sterker: als er iets onoorbaars zou zijn gebeurd (quod
dus non), dan was er toch allang ingegrepen? We leven toch niet in een bananenrepubliek?
Partners van De Brauw zitten achter alle denkbare sturen van alle denkbare verhikels. Eerder stonden
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we uitgebreid stil bij de weerzinwekkende machtspositie die Jaap Winter in ons land heeft weten op te
bouwen. Recent bleek De Brauw het ‘experitse-centrum‘ te zijn waar familieleden van HM Koningin
Beatrix constructies ontwikkelden ter ‘ontwijking’ van de fiscus (meer over de banden van De Brauw
met ZKH via deze link). Op Accountingweb schreef uw webmaster reeds eerder een artikel over de
vrije val van het voormalige elite-kantoor. Wat doet een kantoor in zulk een tijd? Juist: het koopt zich
in binnen de media om exposure te voorkomen, daarbij ook nog eens de vrije nieuwsgaring de
journalistiek corrumperend. En wat zien we? De Brauw is begonnen met het financieren van het
Financiele Dagblad en Jaap Winter -daar is ie weer- mocht columnist worden van die krant om de
lezers nog maar een keer uit te leggen hoe de wereld in elkaar zit. Volgens De Brauw Blackstone
Westbroek.
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1.

RuudHarmsen

15 Feb 2009 om 16:05
Ik blijf het een totaal verkeerd principe vinden om een advocaat of advocatenkantoor mede verantwoordelijk te
houden voor de eventuele misdaden van zijn/hun cliënten. Het is een fout die Micha Kat keer op keer maakt.
Het is net zo dom als na een toneelstuk de acteur opwachten die de schurk speelt en hem daarom in elkaar
rammen.
In een rechtsstaat (en ik dacht dat we met z’n allen hier daar juist voor opkwamen?) hoort IEDEREEN recht te
hebben op juridische, of je nou rijk, arm, hooggeplaatst of onbeduidend, dom of slim, schuldig of onschuldig,
inslecht of rechtsschapen bent. Iedereen, dus ook Joris Demmink. En daar hoort een advocaat niet op
aangekeken te worden.

2.

RuudHarmsen

15 Feb 2009 om 16:06
Juridische bijstand, dus.
Dat krijg je met eindeloos editen en het maar steeds mooier willen maken. Dan ontbreekt er uiteindelijk toch
weer eens woord.

3.

hartenkoning

15 Feb 2009 om 16:19
Klassenjustitie in de zaak Mariëndijk
Op 23 maart 2006 doet Michel Kraay aangifte tegen de opdrachtgevers, waaronder de Brauw Blackstone
Westbroek van het medeplegen van oplichting. Op 13 april 2006 is de aangifte door het OM geseponeerd. De
opdrachtgevers mochten ervan uitgaan dat Michel op legale wijze, derhalve niet via oplichting, aan de
gevraagde gegevens kwam. Zie http://www.michelkraay.nl/michel-kraay-openbaar-ministerie.php?Section=1
eerste document en http://www.michelkraay.nl/michel-kraay-opdrachten.php?Section=3 document acht.
Ondertussen was het OM wel degelijk bezig met de vervolging van enkele opdrachtgevers van Mariëndijk
Intermediair bv, zoals blijkt:
-LJN:AV0733
-LJN:AW3558
-LJN:AU2062
Hoge Raad, strafzaak, 17-10-2006
3.2. Het betreft hier een beschikking op een klaagschrift als bedoeld in art. 552a Sv. De klager is advocaat.
Jegens hem is een gerechtelijk vooronderzoek ingesteld ter zake van onder meer medeplegen danwel uitlokken
van het doen plegen van schending van de geheimhoudingsplicht en/of het medeplegen van oplichting,
subsidiair van opzet-/schuldheling door [A] B.V. en/of [B] B.V. De klager wordt er - kort gezegd - van verdacht
dat hij een zogenaamd informatiebureau, [A] B.V. en/of [B] B.V., geld heeft geboden om, in strijd met de wet,
vertrouwelijke gegevens te verschaffen over de (rechts)personen [betrokkene 1], [betrokkene 2], [betrokkene
3], [betrokkene 4], [C] BV en/of Stichting [D] en [E], wederpartijen van een cliënt van de klager. Het
klaagschrift is gericht tegen de inbeslagneming van stukken uit het bij de klager berustende dossier inzake
bovengenoemde (rechts)personen.
De bestreden beschikking houdt, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang, het volgende in:
“Klager is advocaat. Op of omstreeks 26 mei 2004 is door de rechter-commissaris van de rechtbank ’sGravenhage tegen hem een gerechtelijk vooronderzoek in gesteld op verdenking van het medeplegen dan wel
uitlokken van doen plegen van schending van de geheimhoudingsplicht en/of het medeplegen van oplichting,
subsidiair van opzet- cq schuldheling door [A] B.V. en/of [B] B.V.. In het kader van het tegen klager lopende
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gerechtelijk vooronderzoek is door de rechter-commissaris op 1 juni 2004 een doorzoeking ter inbeslagneming
verricht in het advocatenkantoor waar klager werkzaam was gedurende de in de vordering gerechtelijk
vooronderzoek genoemde periode, te weten in of omstreeks de periode van 1 januari 2001 tot en met 23 juni
2003. De rechter-commissaris was daarbij vergezeld door de Deken van de Orde van Advocaten in het
arrondissement Rotterdam. Bij deze doorzoeking zijn stukken uit een dossier inzake [betrokkene 1],
[betrokkene 2], [betrokkene 3], [betrokkene 4], [C] en [E] in een enveloppe gedaan die vervolgens vergezeld
en in beslag genomen is.
Bureau A is Mariëndijk en de RC in beide zaken is de heer H.J.J. Knol.

4.

Samantha

15 Feb 2009 om 16:29
Goede aanklacht, Micha! Terecht klaag je hier deze zaak aan. Rechtsbijstand is ok maar niet door middel van
grove leugens dankzij het grote geld. Wie het hardst liegt omdat die het dikst betaald kan worden, heeft de
meeste macht, net zoals in de politiek. Ondertussen worden mensen, die geen grof geld hebben om grove
leugenaars te betalen, misdeeld qua recht in rechtsstaten! Klassejustitie noemt men dat.

5.

Samantha

15 Feb 2009 om 16:29
Had het artikel van Hartenkoning nog niet gezien… Kwam gelijk opfloepen met mijn reactie…

6.

Nihil Dicens

15 Feb 2009 om 18:04
Hoi Micha, ik heb nieuws voor je!
Wie zijn geld onderbrengt via het Britse Kanaaleiland Guernsey (zoals van prinses Christina) moet ook daar
gewoon belasting betalen. Ik heb onlangs met een familielid gesproken die in Engeland woont en mij heeft
verteld (naar aanleiding van het bovenstaande geval) dat er gewoon belasting betaald moet worden en al
helemaal geen sprake is van ontduiking van de belasting, zoals wel eens gesuggereerd werd in de pers onlangs.
Wat precies nu wél de voordelen zijn voor deze weg is mij niet duidelijk, maar misschien zou een onafhankelijke
deskundige zijn of haar licht hierover kunnen schijnen?

7.

rabarberke

15 Feb 2009 om 21:04
@ruudharmsen
je moet even een verschil maken tussen een advocaat en een consigliere.

8.

rabarberke

15 Feb 2009 om 21:06
LOL
http://en.wikipedia.org/wiki/Consigliere
http://www.consigliere-advies.nl/

9.

indian

15 Feb 2009 om 22:09
nihile dicens, bel even met quadvlieg advocaten en trustkantoor
in den haag.
experts op het gebied van trusts, limiteds, buitenlandse rechtsvormen, euro bv, cyprus route, de engelse
eilanden waaronder ook isle of man, en nog verder, panama, bermuda. etc.
gratis advies, voor 450 euro zon constructie binnen 4 uur klaar, en ABSOLUUT belasting vrij, hooguit een
jaarlijkse HELE LAGE beheersvergoeding.
Overigens : TOTAAL LEGAAL, alleen durven veel nederlandse bedrijven er niet aan te beginnen, vanwege het
feit, dat het feitelijke kapitaal NIET in nederland staat. Zoals nu met de creditcrisis, is het soms de vraag of je
wel weer bij je kapitaal kunt komen.
Dat geld OOK voor ZKH en consorten. Bea schijnt 200 miljoen verloren te hebben aan Madoff, en ook veel tgv
de aandelen afgang.
zie oranje-nassaugroep, en verder.
Dus belastingontwijking is ECHT wel aanwezig, maar niet VERBODEN.
Doe je als klein bedrijf hier aan mee, dan zal dat OOK leiden tot moeilijke fiod onderzoeken en ZEER moeilijke
inspecteurs der belastingen, die dit eigenlijk NIET leuk vinden, en je het leven zeer zuur kunnen maken na
boekencontrole.
Maar bij Bea cs, zal DAT zo”n vaart NIET LOPEN. Zeer goede en dure BLACKJ SHOE backup of course.
Wel een hoog solidariteitsgehalte, vind je ook niet?
groenink is er niets bij, en de rest ook niet.
bel maar eens, je wordt er stuk wijzer van en inwijding is nog gratis ook.

10.

rabarberke

15 Feb 2009 om 22:19
@nihil dicens / indian
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Er zijn duizenden constructies om belasting te ontlopen en ze werken allemaal niet en wel hierom: De bepaling
van de fiscale woonplaats of fiscale vestigingsplaats moet, op grond van [35]art. 4, eerste lid, AWR, aan de
hand van de feitelijke omstandigheden worden bepaald. Dit betekent dat niet het civiele recht en formele
criteria, zoals inschrijvingen in gemeentelijke registers, beslissend zijn, maar de materiële werkelijkheid.

11.

janick

15 Feb 2009 om 23:11
Er is nu een Netherlands Justice Ombudsman in oprichting of bestaat reeds, zie www.nljo.org.

12.

indian

16 Feb 2009 om 00:10
rabarbeke, ik zou toch quadvlieg maar eens bellen.

13.

rabarberke

16 Feb 2009 om 00:22
@indian
vertel jij eerst je succesverhaal maar, dan kijk ik wel of ik ze bel.

14.

groot

16 Feb 2009 om 07:32
@ rabarberke 15 Feb 2009 om 22:19
Contanten op genummerde rekening werkt niet?

15.

Juriste

16 Feb 2009 om 12:16
mr Van Manen is m.i. beslist geen “brains in business” type, gelet op de dagvaarding van Kat, en de
correspondentie daaromtrent.
Kantoor De Brauw heeft volgens mij zoveel mogelijk advocaten aan het werk gezet bij Fortis en koos daarbij
niet de toppers, maar degenen die declarabere uren moeten maken. Het was beslist geen eervolle intellectuele
opdracht om Kat een dagvaarding te sturen, alsof er niets belangrijkers te doen was. Kat verbaasde zich
immers ook al over het feit dat hij gedagvaard werd door een Internationale Bank van allure. Deze Bank was
kennelijk al stuurloos en er werden verkeerde beslissingen genomen. De partners van kantoor de Brauw hebben
dit al moeten weten, juist gelet op hun brains.
Zoals ik eerder al constateerde stuurde Fortis de advocaten van De Brauw niet aan en was er geen sturing. Het
verbaasde me destijds al dat er geen Public Affairs en Communicatie afdeling was bij Fortis Brussel en dat de
communicatie ook via de advocatenkantoor De Brauw liep. De gebrekkige communicatie is mede oorzaak van
de ondergang van Fortis. Onlangs las ik in FEM Business dat een supercommissaris van Fortis (Hessels) bij een
kwart van de vergaderingen afwezig was in het jaar van de ABN-AMRO deal, en dat het Fortis debacle hem was
overkomen. De neergang van Fortis overkwam het bestuur een de commissarissen. De supercommissaris
raakte daardoor zijn imago kwijt volgens FEM Business 7 februari 2009.

16.

RuudHarmsen

16 Feb 2009 om 12:59
Juriste
===
declarabere uren
/===
Macabere vertikking! (;-)

17.

E-bee

16 Feb 2009 om 19:05
@Indian
Zou je mij kunnen bellen?

18.

rabarberke

16 Feb 2009 om 19:47
@groot
Alles werkt. Het is helemaal niet zo moeilijk om een waterdichte constructie op te zetten. Het probleem is dat je
de rest van je leven die constructie overeind moet houden.

19.

Frank Black

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1512/de-vrije-val-van-advocatenkantoor-de-brauw-etc.html (5 of 6) [3/11/2009 12:11:52 AM]

De vrije val van advocatenkantoor De Brauw etc. at Klokkenluideronline
17 Feb 2009 om 01:43
@ RuudHarmsen
we spreken hier veelal over personen die niet enkel advocaat zijn, doch ook rechter-plaatsvervanger, actief in
besturen van ‘belanghebbenden’ dan wel actief voor ‘getroffenen’ of zelfs beiden. Zelfs een consul is niet 100
procent onschendbaar. Advocaten lijken dat soms wel te zijn.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/2732472/__Hof_doet_uitspraak_over_collega__.html?p=9,1
en
http://tuchtklacht.info/10/12/2008/prof-mr-hj-de-kluiver-vangt-bot-bij-zijn-collegas/
Prof. mr. H.J De Kluiver vangt bot bij zijn collega’s
10 december, 2008 (10:06) | Nieuws 2008
De rechters van het gerechtshof Amsterdam hebben hun eigen collega, raadsheer plaatsvervanger prof. mr. H.J
De Kluiver, keihard laten vallen. Hij verloor gisteren de zaak waarmee hij het koopcontract van zijn
grachtenpand aan de Nieuwe Herengracht in Amsterdam (aankoopprijs €1.9 miljoen) wilde laten ontbinden.
De Kluiver, tevens partner bij het chique advocatenkantoor DeBrauwBlackstoneWestbroek, is plaatsvervangend
rechter wat betekent dat hij behalve als advocaat ook als raadsheer bij het hof optreedt. De Kluiver wilde de
aankoop terugdraaien onder andere omdat studenten in een nabijgelegen studentenpand volgens hem te veel
lawaai zouden maken.
Voor het echtpaar Carel (72) en Maria (60) Richter betekent het arrest van het hof een hele opluchting. Ze
verkochten hun zes verdiepingen tellende grachtenpand per 24 juli jl. aan De Kluiver, juist omdat ze vanwege
hun leeftijd gelijkvloers wilden gaan wonen.
Met het geld dat ze ontvingen uit de verkoop, hebben ze inmiddels een gelijkvloers appartement gekocht waar
ze wonen. Aanvankelijk hadden ze de zaak in kort geding verloren en waren ze veroordeeld tot het ontbinden
van het koopcontract op straffe van een dwangsom van € 5000 per dag. Het hof vernietigt nu dit
kortgedingvonnis.
Verheugd
De advocaten van het echtpaar, mr. Twaalfhoven en mr. Rijntjes, verklaren dat hun clienten verheugd zijn met
de uitspraak.
„Daarnaast moet De Kluiver het op grond van het kortgedingvonnis betaalde voorschot op schadevergoeding
van €20.000 terugbetalen”, aldus de advocaten. Carel Richter reageerde gisteren geëmotioneerd: „We kunnen
het nauwelijks bevatten. We hebben maanden in de stress gezeten. We gaan vanavond met de broer van Maria
een fles champagne opdrinken.”
Namens mr. De Kluiver reageert zijn advocaat mr. H.J. Vetter teleurgesteld op het arrest. Zij beraden zich nu
op een bodemprocedure. „Het is heel teleurstellend, het hof heeft moeten oordelen op basis van verklaringen
die in strijd zijn met de waarheid. Het hof stelt dat niet valt uit te sluiten dat De Kluiver in een bodemprocedure
alsnog gelijk krijgt.”
Bron: Telegraaf
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Vanavond in De Leugen Regeert een ‘debat’ over de relatie tussen de

media en big farma. Gasten namens de media: Simon Rozendaal
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(Elsevier) en Joop Bouma (Trouw). Die laatste speelde de hoofdrol in de vorige aflevering van deze

Recente Berichten

serie die thans reeds 1700 hits scoort op Google, en dat ondanks de ban op deze website in de
belangrijkste zoekmachine. Lees in deel 12 de vragen die gesteld zouden moeten worden, maar
vanavond bij het corrupte De Leugen Regeert zeker niet gesteld gaan worden. Interessant is nog de
positie van Simon Rozendaal (foto). Hij speelde namelijk een aardige rol in de wonderpillenprocedure tegen NRC Handelsblad en Wim Kohler. Hij noemde de wonderpillen-propaganda van de
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Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel
2.

Cumulus

27 Feb 2009 om 22:54
Bij deze zou ik diegene die hier bloggen willen waarschuwen. Er zijn tussen jullie handige internetters die ook
de adressen en tel.nummers via internet afhandig maken van naïeve slachtoffers. Jullie zijn gewaarschuwd, je
kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Let op voor e-mail: jippiome@hotmail.com in combinatie met 06-24980016.
Zoek het op google en pas goed op jezelf.

3.

Cumulus

27 Feb 2009 om 23:20
En als je iemand wil bespioneren dan kan dat met dit te downloaden voor € 69.95 Dat om jullie te waarschuwen
om goed op te passen.
http://www.spymastertools.com/Ultimate-Bluetooth-Mobile-Phone-Spy_p_0-8.html
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4.

Emiel

Bezoekers

28 Feb 2009 om 13:44
Zie ook de New York Times van vandaag.
Aardig artikel over ‘smoke-and-mirrors job!’ dwz de nadelige bijwerkingen te verdoezelen van een blockbuster
drug van het grote AstraZeneca.
_______________________________________________________________
Drug Maker’s E-Mail Released in Seroquel Lawsuit
By DUFF WILSON
AstraZeneca “buried” unfavorable studies of its $4.4 billion blockbuster psychiatric drug Seroquel, according to
internal documents released Friday in a legal dispute between the company and lawyers for thousands of people
who sued the company because they said the drug caused diabetes and weight gain.
In one of the documents, a 1997 e-mail message, Richard Lawrence, an AstraZeneca official, praised Lisa
Arventis, the company’s Seroquel project physician at the time, for minimizing adverse findings in a “cursed”
study. He wrote: “Lisa has done a great ‘smoke-and-mirrors job!’ ”……………….

5.

Juriste

28 Feb 2009 om 20:45
In lobbykringen in Nederland is de farmalobby hot, vanwege alle kritische geluiden over de marketing
instrumenten van de farmaca, de bijwerkingen en de megawinsten van de industrie, de experimenten met niet
geregistreerde medicatie in arme landen.
Simon Rozendaal is altijd lovend over de farmaceutische industrie in weekblad Elsevier.
In de VS is het mogelijk om een claim in te dienen bij de farmaceutische industrie voor de negatieve effecten
van de medicatie.

6.

Juriste

28 Feb 2009 om 21:34
marketinginstrumenten van de farmaceutische industrie bedoelde ik.
De DGV heeft een digitale Kliklijn ‘Oneigenlijke beïnvloeding door de farmaceutische industrie’. DGV roept
artsen, apothekers, specialisten en andere beroepsbeoefenaren op hun ervaringen met farmaceutische
bedrijven te melden. Uit onderzoek van DHV blijkt dat artsen nogal eens terughoudend zijn met het melden van
zaken die niet door de beugel konden, uit angst voor conflicten met collega’s of met farmaceutische bedrijven.
DGV is gelieerd aan de KNMP (apothekersberoepsvereniging) en de KNMG (artsenberoepsvereniging) en wordt
gesubsidieerd door de overheid en leden van patientenverenigingen.

7.

Juriste

1 Mrt 2009 om 01:20
De uitzending heb ik niet gezien.
Nog iets over de zorgsector:
De Nederlandse ziekenhuizen vullen een substantieel deel van hun bedden met kwetsuren die ze zelf
veroorzaken. Dat is althans de uitkomst van een steekproef die is verricht door onderzoekers van het VU
medisch centrum. Volgens de VUmc-onderzoekers gaat het in Nederland om jaarlijks 31 duizend opnames door
al dan niet vermijdbare fouten. En die zijn weer goed voor ruim 320 duizend ligdagen oftewel 355 miljoen euro
aan kosten.
De ultieme vorm van gedwongen winkelnering is niets vermoedende burgers overvallen in het ziekenhuis en
opsluiten in een isoleercel.

8.

Emiel

3 Mrt 2009 om 12:09
Vandaag in de NYTimes een oproep van de studenten van Harvard Medical om minder invloed van Big Pharma.
M.n. wordt afgegeven op de relaties hoogleraren met Big Pharma.
URL: http://www.nytimes.com/2009/03/03/business/03medschool.html?em
tw “Harvard Medical School in Ethics Quandary “
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Dagblad Trouw slecht vandaag een van de grootste taboes binnen de

media: het beschrijven van de fatale uitwerking op de geest van bepaalde

Klokkenluidermenu

groepen anti-depressiva. Lees hier het stuk van de hand van Joop Bouma. Deze website probeert al

Recente Berichten

geruime tijd aandacht te krijgen voor deze gigantische en criminele misstand binnen de
farmaceutische industrie in de serie Het Farmaceutisch Complot. Jammer is dat Bouma geen melding
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Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Dr.D

20 Feb 2009 om 19:05
Of zoals eerder door ondergetekende beweerd; bij een nieuw farmaceutisch product wordt de ziekte erbij
verzonnen. Of het feit dat meerdere jonge voetballers op het veld dood neervallen en het gebruik van
pijnstillers….
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2.

Juriste

20 Feb 2009 om 20:44

overheid
●

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Goed artikel in Trouw.
Een rustige man kan door de medicatie met antidepressiva helemaal uit z’n doen raken, maar ook door
Benzodiazepinen. Familieleden van patienten van psychiaters klagen vaak over de bijwerkingen van de
medicatie en zijn woedend als de patient zelfmoord heeft gepleegd tijdens de behandeling door de psychiater.
De psychiater gaat meestal vrijuit.
Een psychiater kan een patient zo onder druk zetten, dat hij gelooft dat hij niets meer heeft om voor te leven
en de medicatie met antidepressiva zorgt er voor dat de patient niet meer helder kan denken en in
voortdurende staat van onrust verkeert.
Bijwerkingen: www.lareb.nl

3.

Charles
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@Juriste
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4.

De_Waarheid_is_Waar

Test uw klokkenluiderkennis!

21 Feb 2009 om 00:43
Wij, oftewel de oplettende burgers hebben de taak en de plicht om ervoor te zorgen dat het goed gaat met
onze medemens.
Wij kunnen voorlichten.
Wij kunnen protesteren.
Wij kunnen beleid maken.
Het is belangrijk dat we van ons heilige bankstel rollen om ons en andermans welzijn te verzekeren.
Fatalistisch denken heeft geen zin.
Word wakker en doe je best.

5.

DNH

21 Feb 2009 om 12:56
De farmaceutische industrie valt met alle gemak te vergelijken met de drugsmaffia.
Ziektes die worden geschapen, dokters/huisartsen die worden omgekocht en behandelmethodes die omstreden
zijn.
Werkt nauw samen met de ‘zorgmaffia’, waarin dit Godvergeefse linkse land vol van therapeuten,
straathoekwerkers, psychiaters, gedragsdeskundigen, pschychologen, pedagogen, jeugdwerkers,
kinderleidsters, forensisch psychologen en -psychiaters en God mag allemaal weten wie en wat er nog meer
meevreet in de ruif van Luilekker Nederland.
En wij ons maar afvragen hoe het toch komt dat we allemaal steeds zieker en afwijkender worden.

6.

Juriste

21 Feb 2009 om 13:37
Charles:
Er is geen behandelgedachte. Ik vroeg eens naar een behandelplan van de patient. Dat was er niet. Dus ik
wendde mij tot een advocaat, want ik wilde goed juridisch gedekt zijn bij juridische stappen tegen het
ziekenhuis. Voorts had ik een psychiater gevraagd om de patient over te nemen, dus medisch was ik ook goed
afgedekt. De advocaat adviseerde mij om de patient mij te laten machtigen om het dossier van de patient op te
vragen. De behandelend psychiater had al medewerking aan een second opinion geweigerd en noemde het
vragen van een second opninion een bewijs van gebrek van vertrouwen in de behandeling (motie van
wantrouwen).
Ik vond dat er een behandelplan behoorde te zijn, want dat is immers wettelijk verplicht. Een behandelplan was
er niet en werd pas opgesteld nadat ik een machtiging had overgelegd aan het ziekenhuis om het dossier op te
vragen.
In de psychiatrie worden patienten volgestopt met psychofarmaca zonder behandeldoel en het afbouwen stuit
op zoveel weerstand bij het ziekenhuispersoneel.

7.

jdk

21 Feb 2009 om 14:38
Kom Micha Kat. Doe mee met Mijn Partij (http://www.mijn-partij.nl), doen we er samen wat aan. Zolang er
politiek geen werk gemaakt wordt van deze misstanden verandert er niks. Dit treft niet alleen depresieven, ook
bij andere aandoeningen neemt de pharmachemnie het niet zo nauw met de gezondheidszorg.

8.

Juriste

22 Feb 2009 om 12:14
Goed nieuws voor de farmaindustrie:
’Binnen vijf jaar hersenscan bij sollicitatie’
ROTTERDAM - Tussen nu en vijf jaar zullen werkgevers hun werknemers een hersencan afnemen, vooral dan bij
sollicitaties. Dat verwacht professor neuro-economie Willem Verbeke van de Erasmus Universiteit.
,,Met de scan zie je letterlijk in de hersenen hoe hun systeem werkt, of iemand autistisch is of psychopaat.
Iedereen verbergt wel iets, onzekerheden en twijfels. Alles komt naar boven,’’ zegt Verbeke zaterdag in het
Vlaamse banenmagazine Vacature.
Bron: AD 21 februari 2009.

9.

Juriste

22 Feb 2009 om 13:11
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Frank Black lijkt te zijn afgehaakt en ik was nu juist benieuwd naar zijn reactie.
Het farmaceutische onderwerp is moeilijk te begrijpen voor de gewone burger, want het is in feite een
economisch en politiek onderwerp. Het gaat over miljardenwinsten, mediastrategie en marktstrategie van de
industrie. Gezondheid is daarbij veelal een ondergeschikt aspect, want winst maken is de eerste prioriteit in de
industrie. In de zorgsector gaat 60 miljard euro om. Vooral in de psychiatrie wordt enorm veel verdiend aan de
patienten, omdat vele zorgverleners en hulpverleners kunnen declareren voor zorgverlening aan psychiatrische
patienten en omdat deze groep patienten onmondig is en de meeste medicatie slikt.

10.

janick

22 Feb 2009 om 15:38
Slachtoffers van Nederlandse justitie kunnen zich tegenwoordig ook melden bij www.nljo.org .

11.

Charles

22 Feb 2009 om 19:19
@ Juriste
Piet Vroon beschreef eens dat de psychiatrie als een buffer fungeert.
Naarmate er meer gestoorde mensen bijkomen, en het lijkt erop dat het aantal wereldwijd toeneemt, raakt dat
buffer vol. We komen akelig dicht bij dit punt of zijn het al gepasseerd.
Dat de psychiatrie het tegenwoordig vooral van pillen moet hebben pleit niet voor de waarde van allerlei praat
en andersoortge therapieen. Hebben die dan nooit gewerkt. Het lijkt erop.
’Binnen vijf jaar hersenscan bij sollicitatie’
Ja, dat zat er natuurlijk eens aan te komen. En hoewel ik er voorstander van ben omdat we bepaalde problmen
zo op voorhand mogelijk kunnen voorkomen, gaan we hier straks ongetwijfeld ook weer de slechte kanten van
zien. De tweedeling van de maatschappij zal een ongekende omvang aannemen. De neurowetenschap zal de
wereld pas echt veranderen. Tijd om toch maar eens aandacht aan het begin traject te besteden? Geen inteelt
toestaan (EU wenst dit niet te verbieden, wat voor mij het failliet van de politiek is) veel meer aandacht voor
zwangere vrouwen en de pre-zwangerschapperiode etc etc.

12.

Charles

22 Feb 2009 om 19:34
@Juriste
AD artikel over hersenscan gelezen. De goede kant ervan is dat gekeken wordt waar men het geschikste voor is
in plaats het over te laten aan een of ander Cito testje. Ik vraag me af of men al zo ver is. En wat moeten we
aan met het feit dat de sprongen in ontwikkeling per individu niet op dezelfe momenten (leeftijden)
plaatsvinden.
En op welke leeftijd dienen we dan zo’n test te doen. De pre- frontale kwab blijft zich zeker tot 25 jaar
ontwikkelingen. Het moreel redeneren ontwikkelt zich door tot circa 37 jaar. Leeftijden waarop allang
beroepsbeslissingen zijn gemaakt.
Maar interessant is het allemaal wel. O ja, een pedofiel komt er bij de padvindervereniging nooit meer in met
deze techniek.

13.

Charles

22 Feb 2009 om 19:59
@ Juriste
“Afnemen hersenscan bij sollicitatie onwettelijk”
Dat werkgevers de resultaten van dergelijk voorspellend onderzoek hanteren als selectiecriterium is volgens
Blanpain (emeritus
KUL-hoogleraar arbeidsrecht,) niet enkel strijdig met de privacy, maar ook met de wet van 28 januari 2003
over medische onderzoeken in het kader van arbeidsverhoudingen.
De wet van 10 mei 2007 verbiedt bovendien duidelijke discriminatie op basis van huidige of toekomstige
gezondheidstoestand bij sollicitatie. bron HLN.be
Wel, misschien dat voor het traceren van pedofielen voor beroepen die met kinderen te maken hebben een
uitzondering gemaakt kan worden!

14.

Charles

23 Feb 2009 om 14:21
@Juriste en anderen
Op Noorderlicht Radio dinsdag:
De psychiatrie is steeds op zoek gegaan naar nieuwe, minder ernstige aandoeningen. Aan patiënten met zware
persoonlijkheidstoornissen viel geen eer te behalen. Dat stellen de Maastrichtse historici Harry Oosterhuis en
Marijke Gijswijt-Hofstra in hun boek ‘Verward van geest en ander ongerief’, waarin ze de geschiedenis schetsen
van de Nederlandse psychiatrie.
Op Noorderlicht Radio dinsdag 15.30 en 16.00 uur op Radio 1. Daarna is de uitzending te beluisteren en te
podcasten via de website.
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15.

Juriste

25 Feb 2009 om 14:08
Charles. De psychiatrie is met geheimzinnigheid omgeven. Het is een gesloten wereld, waar buitenstaanders en
pottenkijkers worden afgestraft op dezelfde manier als de patienten.
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1.

RuudHarmsen

16 Feb 2009 om 12:02
Micha Kat:
===
maar we constateerden eveneens dat de farma-club pogingen doet deze website kapot te maken.
/===
Ondanks dat diverse mensen al hebben uitgelegd dat dat gewoon niet waar is, blijf je deze paranoïde onzin dus
volhouden.
===
Het zou zelfs kunnen dat de pillenfabrieken ervoor hebben gezorgd dat klokkenluideronline uit Google is
verdwenen!
/===
Nee, dat komt door je eigen laksheid, omdat je weigert maatregelen te nemen tegen spammers met hun
potentiepillenrotzooi. Ik wees je net nog op zo’n trackback-reclame ergens, kan hem nu niet meer vinden.
Eindelijk toch verwijderd dus?
Als ik spam in mijn mailboxen vind (en ik vind die dagelijks) proberen de pillenfabrieken dan ook mijn mailbox
kapot maken?

2.

RuudHarmsen

16 Feb 2009 om 12:06
Nee, die melding van mij staat nog er gewoon:
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1006/drama-fortis-nederlandsche-bank-is-100-op-de-hoogte.
html#comment-25544
en de pillenadvertentie waar ik aan refereerde ook. Je laat dus bewust de troep op je eigen website staan, en
dan geef je Google de schuld dat ze je niet meer willen indexeren. Dat is onrechtvaardig en slecht voor je
geloofwaardigheid.

3.

RuudHarmsen

16 Feb 2009 om 12:09
Is al je Demmink-info dan misschien ook zo verdraaid en onbetrouwbaar? En ik maar overal steun proberen te
vergaren voor actie. Je haalt op deze manier ook mij naar beneden. Ik vind dit echt niet kunnen.

4.

RuudHarmsen

16 Feb 2009 om 12:11
Voor de duidelijkheid: ik bedoel deze:
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1006/drama-fortis-nederlandsche-bank-is-100-op-de-hoogte.
html#comment-25535
Ik zal de naam niet noemen, anders krijg je nog meer vervuiling die Google terecht niet in z’n indexen wil
hebben.

5.

Observator

16 Feb 2009 om 12:13
Harmsen, in wiens DIENST sta jij nu eigenlijk?
Óf behoor je, wat ook aannemelijk is, tot degenen die nóch kritiek op zichzelf, nóch op wie of wát dan ook
kunnen verdragen? Maar die wél op alles en iedereen kritiek uitoefenen, heel vaak overdreven en net zo vaak
ten onrechte. Die mensen zíjn er namelijk.
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Tikkie ongezond en uiteindelijk berustend op angst is zoiets hoor. Maar vind maar eens een oplossing voor deze
mensen.
Ik kén zo iemand in mijn persoonlijke omgeving.
De oplossing heb ik tot nu toe niet kunnen vinden.

6.

RuudHarmsen

16 Feb 2009 om 12:46
Gelukkig, de advertentie is nu verwijderd. Opluchting en hulde. Misschien gewoon over het hoofd gezien, dat
kan natuurlijk ook. Ik moet zelf ook niet meteen het slechtste denken.
Maar hoe voorkom je dat zulke advertenties weer opnieuw geplaatst worden? Spambots blijven nou eenmaal
actief. Alleen reacties door ingelogde bijdragers? Of een challenge- en responsesysteem bij het posten (bijv.
iets met getal in cijfers, zoals bijv. bij krantensites wel gedaan wordt)?

7.

RuudHarmsen

16 Feb 2009 om 12:51
===
Harmsen, in wiens DIENST sta jij nu eigenlijk?
/===
Domme en goedkope houding, om iedereen die kritisch denkt en een nuance aanbrengt, er meteen van te
beschuldigen omgekocht te zijn.
Ik schrijf uitsluitend vanuit het zoeken naar waarheid en mijn eigen geweten. Iedereen toch hier, mag ik hopen?
===
Óf behoor je, wat ook aannemelijk is, tot degenen die nóch kritiek op zichzelf, nóch op wie of wát dan ook
kunnen verdragen?
/===
Als je opgelet had, kon je weten hoe onzinnig deze opmerking is. Ik werd zelfs eens afgebrand omdat ik kritiek
op mezelf postte, wat niet als zodanig herkend werd, weet je nog? Ook mijn eigen website staat bol van latere
aanvullingen en correcties op mijn eigen schrijfsels. Dus hoezo geen kritiek kunnen verdragen?
===
Maar die wél op alles en iedereen kritiek uitoefenen, heel vaak overdreven en net zo vaak ten onrechte.
/===
Als dat blijkt, dan zet ik het recht. Zouden meer mensen moeten doen.

8.

Micha Kat

16 Feb 2009 om 13:04
@Ruud Harmsen
Ruud thanx voor de oplettendheid! Ik denk inmiddels ook wel dat we niet om inhoudelijke redenen in de Googleban zijn gedaan maar dat het een technische oorzaak heeft. Het zal dus allemaal wel weer reg kom!
In zijn algemeenheid stel ik het zeer op prijs als mensen meedenken en meehelpen zoals Ruud! Are we a
community? Yes we are!
voorwaarts en groeten,
Micha

9.

Observator

16 Feb 2009 om 13:06
Harmsen, je bent dus kennelijk een goed mens.
En daarin wil ik best meegaan.
Op één ding na dan.
Iemand die zich iets afvraagt beschuldigen van domheid, ja zelfs van miniprijsjes, is niet strokend met dat
goede.
Misschien zou je je eens wat meer moeten richten op het goede van Micha en zijn artikelen. En wat minder op
dat waarvan jíj vindt, al of niet terecht, dat ‘het’ niet (helemaal) klopt.

10.

Juriste

16 Feb 2009 om 18:30
Jeroen Smit is een interessante keuze van de belangenvereniging van de farmaceutische industrie.
De boeken van Jeroen Smit zijn:
1. Het drama Ahold
2. De Prooi, blinde trots breekt ABN AMRO
De derde titel had kunnen worden: De mediastrategie van de farmareuzen: Het complot ontrafeld.
Journalisten hebben geen farmaceutische opleiding, waardoor het welhaast onmogelijk is om objectief te
schrijven over farmaca.
De journalist schrijft op wat hem tijdens het congres wordt voorgeschoteld. Simon Rozendaal kwam een keer
lyrisch terug van een congres in Barcelona en schreef dat de uitvinding van medicijnen zijns inziens de beste
uitvinding was na seks (Bron elsevier,
Weblog Simon Rozendaal:
Medicijnen: beste uitvinding sinds seks
vrijdag 26 oktober 2007 12:41
http://www.elsevier.nl/web/simonrozendaal/medicijnenbesteuitvindingsindsseks.htm )
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Kennelijk was er dan ook seks in Barcelona, of misschien was de verwijzing naar seks als zodanig
gepresenteerd tijdens de presentatie: “Quote uit het artikel: Vroeger was er geen seks. Op een gegeven
moment kwamen de planten op het idee om aan seks te gaan doen en hebben daartoe de bloemen
uitgevonden. Die uitvinding, van seks, is volgens mij de belangrijkste vondst ooit”.

11.

Juriste

16 Feb 2009 om 18:37
Ik zou best een dissertatie willen schrijven over de mediastrategie in de farmaceutische industrie.
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Belangstellenden kunnen zich melden via de contactfunctie van deze website waarna in overleg met ‘de
organisatie’ zal worden bekeken wat er mogelijk is……Micha, waar is de contactfunctie op jouw site?

2.

De_Waarheid_is_Waar

●
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overheid

Kun je ons vertellen of de lezing mag en kan worden vastgelegd op camera.
Het is niet mogelijk voor mij om daar te komen, erg balen eigenlijk.
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De_Waarheid_is_Waar
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Capturing The Friedmans

●

21 momenteel online

Dat is een erg mooie en exemplarische documentaire, inmiddels wel gedateerd maar toch nog actueel.

●

107 gezamenlijk maximum

●

1165326 totaal aantal bezoekers

Een aanrader, echter niet voor de zachte eitjes onder ons.
http://video.google.nl/videosearch?q=Capturing The Friedmans&hl=nl&emb=0&aq=-1&oq=#q=Capturing The
Friedmans&hl=nl&emb=0&aq=-1&oq=&dur=3
Als bovenstaande docu je interesse wekt raad ik je aan om Het Diner van Herman Koch eens te lezen. Het boek
gaat net zoals de docu over de rol v/h het gezin als er een lid een gruwelijke misdaad begaat.
Zeer boeiend en wellicht geinspireerd op, maar toch de moeite waard.
http://www.bruna.nl/boeken/9789041413680
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5.

De_Waarheid_is_Waar

27 Feb 2009 om 02:24
Dit is de goede link van: Capturing The Friedmans
http://video.google.nl/videoplay?docid=81575913663561667&hl=nl

6.

Haeduaan

27 Feb 2009 om 09:21
Ok, om het maar duidelijk te zeggen, als wiki-moderator kom je op de brandstapel als je hier reageert.
De vraag is of je heelhuids een Demmink - college mag bijwonen van Wikipedia. Het antwoord op deze vraag
zie ik straks wel in de wiki - mail voorbijkomen

7.

;-)

DNH

27 Feb 2009 om 12:08
Gaan jullie ook in op het vele geweld dat wordt opgeroepen tegen pedofielen en vermeende pedofielen (zelfs op
dit blog worden pedofielen bedreigd!) of kijken jullie dan plotseling de andere kant op?
Tussen twee haakjes: ik ben véur geweld!
Maar dát hadden jullie antipedofiele hetero’s die een zwak hebben om je eigen kindertjes dood te maken als je
ruzie hebt met je partner al déur geloof ik?

8.

Juriste

27 Feb 2009 om 13:17
Geweldige opportunity Micha! Mevrouw Klungel is niet zo getalenteerd in communicatie valt me op, want ze kan
het bijna niet geloven dat ze iets voor elkaar kan krijgen.
In het kader van issue expansion:
Ik zou ook wel een kunnen lezing geven over alledaags zinloos onmenselijk geweld. Over het geweld van
zorgverleners in de psychiatrie, waarbij iedereen een oogje dicht knijpt, maar waarover in Europees verband
wel is gerapporteerd in rapporten. Dit betreft dus een publiek geheim met een lage salience en een lage
popularity, om te spreken in lobby-termen. Ik kan verwijzen naar aansprekende voorbeelden, de
wetenschappelijke experimenten van Milgram en Zimbardo.
Zimbardo is wellicht het meest bekend omwille van het experiment dat hij samen met 3 collega’s in 1971
uitvoerde in de kelders van de Universiteit van Stanford. Het toont de dramatische gevolgen van normale,
gezonde studenten die in een namaakgevangenis werden gestopt. Het is een klassiek geworden voorbeeld van
de kracht van de sociale situatie. Op dit experiment is de Duitse film ‘Das Experiment’ gebaseerd
Een groep van 24 doorsnee Amerikaanse jongens uit de middenklasse, die aan het begin van het experiment
niet van elkaar verschilden, zouden twee weken lang bewaker of gevangene zijn in een namaakgevangenis. Het
toeval bepaalde de rollenverdeling. Twaalf jongens mochten een uniform aandoen en kregen als opdracht: ‘zorg
voor orde maar gebruik geen geweld’. De twaalf andere kregen een gevangenisplunje aan. Zimbardo en zijn
collega’s wilden weten wat er in zo’n sociale situatie kon gebeuren. En dat was tamelijk gruwelijk.
Straffen
Al snel gebruikten de ‘bewakers’ ‘opdrukken met een voet op de rug’ als straf. Opstandelingen werden met de
brandblusser neergeslagen en een andere gebruikte straf was het zich publiekelijk laten uitkleden. Eenzame
opsluiting kon ook. De agressie van de bewakers werd sterker naarmate het onderzoek vorderde.
Sommige bewakers hadden er lol in om de gevangenen zeer wreed te behandelen, als beesten. Niemand van de
deelnemers zei tijdens het experiment: “Zo kan het niet meer verder.” Op een bepaald moment gebeurden de
mishandelingen ‘s nachts omdat ze dachten dat de onderzoekers toch niet keken. De meerderheid was niet
langer in staat een onderscheid te maken tussen hun rollen en hun eigen ik. In bijna elk onderdeel van hun
gedrag, gedachten en gevoelens waren er veranderingen te zien.
De onderzoekers trapten in eigen val. Niet enkel de proefpersonen gingen tot het uiterste, ook de onderzoekers
trapten in hun eigen val. Ze hadden buitenstaanders nodig om in te zien wat ze aan het doen waren.
Opvallend is dat de beestachtige behandeling in het experiment van Zimbardo vakbekwame praktijk wordt
geacht in de Nederlandse psychiatrie door de medische tuchtrechers.

9.

DNH

27 Feb 2009 om 13:21
Jursite: leuk dat je dit aanhaalt.
Het experiment is namelijk ook op toepassing voor de behandeling van vermeende pedofielen en verhalen over
pedofilie.
Niemand die, onder groepsdsdruk, tegen de visie van de groep in durft te gaan en daardoor in dit geval
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fascisme pleegt.
Plus daarmee ook nog eens het gevaar voor kinderen vergroot.
Zeer goed van ju!

10.

esplanade

27 Feb 2009 om 13:22
Eehhh, volgens mij verwacht die mevrouw iets anders dan jij hier aangeeft van plan te zijn, Micha.
Je wordt geacht iets te vertellen over je rol als klokkenluider en de tegenwerking die je ondervindt. Dan lijkt me
niet dat je dat kunt omwerken in een twee uur durend brandpreek tegen Demmink, zoals je kennelijk van plan
bent. Het geval Demmink kan als voorbeeld dienen, maar kan niet het hoofdonderwerp van het college worden.

11.

De_Waarheid_is_Waar

27 Feb 2009 om 13:49
Beste esplanade,
Daar denk ik anders over, zeker als je registreert dat Capturing The Friedmans na afloop v/h college op het
programma staat. Deze documentaire zal weloverwogen gekozen zijn en sluit qua onderwerp naadloos aan op
de kwestie “Joris Demmink”.
Echter blijft het een kwestie van afwachten met het oog op de inmenging van de meningen van de studenten
door middel van discussie.

12.

Juriste

27 Feb 2009 om 14:13
Esplanade, dat kan wel heel goed, want mevrouw Klungel heeft expliciet in haar email de naam van Demmink
genoemd. Het gaat om het geweld in het kader van het klokkenluiden en dan met name in de affaire Demmink.
Anders zou het zijn als ik daar zou komen met een lezing over geweld van vrouwelijk GGZ personeel tegen
vrouwen. Dat is ook een vorm van geweld, maar dan zou iedereen meteen misselijk de zaal uit lopen. Geweld
tegen vrouwen door vrouwen is het duidelijkst aan te tonen in de psychiatrie. Vrouwen zijn veel wreder tegen
andere vrouwen bij mishandeling dan mannen. GGZ verpleegsters zijn geoefend in het treiteren, omdat het hun
dagelijkse werk is om geweld uit te oefenen (opsluiten in isoleercellen, afpakken van bezittingen, belasteren,
etc.) en zij krijgen carte blanche van de psychiater, die in z’n kantoor elders zit en aan de verpleegsters vraagt
of de patient al mentaal gebroken is en de suicideverklaring heeft ondertekend.

13.

rabarberke

27 Feb 2009 om 14:37
@Juriste
Weet je wat jij zou moeten doen? Een keertje iets vertellen over zinloos geweld in de psychatrie.

14.

victor d.h

27 Feb 2009 om 16:13
Beste Micha
Als ik webmaster van deze site zou zijn, zou ik bovenaan schrijven, dat ik tegenstander ben van iedere
beperking van vrije meningsuiting. Tevens zou ik er bij zetten geen enkele verantwoordelijkheid te accepteren
voor een door bepaalde posters veroorzaakte misselijkheid bij de lezers.
Of zoiets.
00000000000
Als we de zaak Demmink nemen kunnen we lezen uit welk soort hout de voor- en tegenstanders van Demmink
zijn gesneden.
Zonder man en paard te noemen -dat zou te veel eer zijn voor degenen wie de schoen past- kunnen we
vernemen hoe weerzinwekkend de voorstanders van Demmink in elkaar zitten.
Ook zij hebben het recht te schrijven wat zij willen en maken zo feitelijk reclame voor de tegenstanders van de
crimineel op Justitie. De man die eerder vanwege zijn misdaden is weggekomen met een lichte taakstraf.
De lezers van deze site dienen te beseffen, dat hoe verrot de voorstanders van Demmink ook moge zijn, deze
lieden feitelijk niemand kwaad kunnen doen zolang zij 3x-daags na het innemen van hun medicatie dwangmatig
plaats nemen achter het beeldscherm.
Zo, met hun vingers aan het toetsenbord wat vuiligheid schrijvend, lijkt het mij onmogelijk, dat ze ook nog
minderjarigen kunnen betasten.
Zo bezien beste lezers moeten wij dit soort mensen geen strobreed in de weg staan. Sterker, hun wellicht zelfs
stimuleren hun mening te blijven uiten!!??
Want iedere keer weer als dit soort mensen zomaar onbegeleid de straat of het plantsoen betreden is dat
gevaarlijk.

15.

De_Waarheid_is_Waar

27 Feb 2009 om 18:06
Beste Victor,
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Het lijkt mij wijzer om obscene figuren structureel te negeren, lees hun teksten niet zodat ik ook die motivatie
geen kans geef om daarop mijn mening te laten stuiten.
Deze personen maken er vaak een hobby van om topics te overvloeden en lam te leggen door hun bijdragen.
De stoorzender krijgt zijn zin zolang je hem aanhoort en reageert.
Mijn tip:
Hou de blog fris en fruitig door trollen en mollen simpelweg geen aandacht te geven.

16.

Juriste

27 Feb 2009 om 18:14
Victor d.h. Enig academisch niveau is wel vereist om te email van mevrouw Klungel en de rol van Micha te
begrijpen. Het gaat niet zozeer over pedofilie of psychiatrie, maar over de tegenwerking die klokkenluiders
ondervinden en dan met name geweld.
Klokkenluiden is een gerespecteerde bezigheid geworden. Klokkenluiders ondervinden geweld. “Tot voor kort
knepen antropologen liever een oogje dicht als ze in aanraking kwamen met geweld, maar recentelijk wordt het
verschijnsel steeds meer onder de loep genomen”. Er zijn verschillende case-studies. Een case studie is de
affaire Demmink (aangiften) en daarvoor is Micha uitgenodigd. Een andere case studie is bijvoorbeeld Holocaust
(geweld). Mijn case studie betreft geweld door GGZ verpleegsters tegen vrouwen, die geen patient zijn.

17.

RuudHarmsen

27 Feb 2009 om 21:00
Juriste, 27 Feb 2009 om 14:13
If it walks like a duck, and it quacks like a duck … etc.
Als niet-psychiater, maar mét enige levenservaring en gezond verstand, zeg ik, met pijn in het hart: dit is
paranoïa.

18.

DNH

28 Feb 2009 om 11:29
Beste @Victor d.h
Wanneer je wat minder op de man speelt aan het adres van de gene die er een andere mening op na houdt,
misschien dat dan je bijdrage aan deze discussie, die inderdaad door het intellectueel peil van de meeste
reflectanten toch al op niveau kleuterschool ligt, een iets geloofwaardiger karakter krijgt.
Echt waar, Joris wordt van dit geleuter nog niet koud of warm.
Weet, dat ook tienmiljoen vliegen geen olifant omver kunnen duwen. Daar is een hijskraan voor nodig.
Die hijskraan bestuur ik. En Joris is mijn beste vriend…

19.

donkey

1 Mrt 2009 om 07:02
http://www.break.com/usercontent/2008/7/Crane-Collapse-542122.html
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Gastcollege op Radbout Universiteit… hmmm… daar geeft Vieze Fokke Fernhout de kinderpornofreak toch ook
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uiting van ongerustheid.
E.bee en Frans Black, is alles goed?
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Juriste

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1539/webmaster-geeft-gastcollege-over-zaak-demmink.html (1 of 6) [3/11/2009 12:12:47 AM]

Registreren

●

Feed voor dit bericht Trackback adres

1.

misstand anoniem aan de kaak kan

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Nieuwe playlist JDTV op
YouTube

Webmaster geeft gastcollege over zaak-Demmink at Klokkenluideronline
24 Feb 2009 om 00:06
Ik krijg ook wel eens rare e-mails.
Iemand die zichzelf brutaal noemt, dat zou mij meteen al afschrikken. Toch biedt dit wel perspectieven, want
mevrouw drs Klungel wil weten welke soorten van geweld Kat ondervindt in het kader van onderzoek op het
gebied van de culturele antropologie. En op die manier zou de affaire Demmink academisch kunnen worden
geanalyseerd. Klokkenluiden is een gerespecteerde bezigheid in het academische milieu, omdat de academische
onafhankelijkheid niet mag worden aangetast. Een studiegenoot, jurist, lid van de Raad van Bestuur, met wie ik
enige jaren geleden samen studeerde tijdens een post-academische studie, ontwierp een klokkenluidersregeling
in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Klokkenluider Paul van Buitenenen zou ook kunnen worden uitgenodigd.

6.

Charles

24 Feb 2009 om 01:13
Paul van Buitenen heeft zijn zetel in het Europese Parlement opgezegd. Hij heeft dus alle tijd nu om langs te
komen.
Uiteraard van de gekke dat hij er mee stopt omdat de
Antifraudeafdeling van het EP zelf zo corrupt is als maar kan.
(KRO reporter, afgelopen weekend).
Hij is nu bezig met de verbouwingskosten van het EP van 2 miljard. Ze hebben ‘vergeten’ om dat projectje aan
te besteden.

7.

Samantha

24 Feb 2009 om 01:25
Meer en meer interesse Micha! Doe zo voort.
http://www.wacholland.org/nl/content/de-joris-demmink-affaire

8.

Observator

24 Feb 2009 om 10:48
Voor de (mijn) zekerheid even gegoegeld op Janine Klungel, maar het lijkt o.k.
Kun je nagaan……, wie vertrouw ik nu eigenlijk nog?
En hoe komt dat nou?
Maar goed, ook hier weer een gat in de betonnen en vensterloze bunker waarin louche Haagse lieden zich
ophouden.
Micha, als de nog wat vage verschijnselen aan de wand zich verder ontwikkelen op deze manier, komt er dank
zij jouw taaiheid straks toch te staan: ‘Gewogen en te licht bevonden’.
Óf juist ‘te zwaar’, natuurlijk.

9.

groot

24 Feb 2009 om 11:12
@Observator
Leuke analogie “onzichtbare hand” en “weblog”.

10.

DNH

24 Feb 2009 om 13:18
DING-DONG….
Eesrt was seksueel contact verboden.
Toen werden zelfs plaatjes verboden.
Straks wordt het ‘goedpraten van pedofilie en kinderporno’ verboden.
Dan kunnen jullie eindelijk gaan beginnen met het vergassen van pedofielen.
Oja, en van geweld aan jullie kant is natuurlijk niets waar, hm?
Neen, integendeel: wij pedofielen en hoogstwaarschijnlijk ook de kinderen die voor pedofilie en het maken en
verspreiden van kinderporno werden aangeklaagd plegen geweld tegen júllie.
Nuwe, net goed hoor.
Ben ik óók vóór. Geweld tegen pedodolle heterofielen.
De neige manier om fascisten het hoofd te bieden. Grof geweld.
“Als men niet meer praten wilt wordt geweld legitiem”
DNH

11.

E-bee

24 Feb 2009 om 13:53
OK Indian, wacht nog wel op bericht van je. Wel ondervind ik het machtsmisbruik van de klant van een
managementcoach, een uitvoerings orgaan waar ik nu mijn uitkering van ontvang, en die eerder gelieerd was
aan een stadsdeel waar een tbs moordenaar vrij rondliep, Andre van der W., die daar nog een keer zijn gang
mocht gaan en waar ik al eerder over meldde terzake een schooltuin. Hooguit een jaar en dan is alles
genazificeert.
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12.

karin

24 Feb 2009 om 14:43
Micha maak je je college niet al te negatief we kunnen namelijk nog wel wat klokkenluiders gebruiken.
E-bee is weer terecht gelukkig nu frank black nog.

13.

karin

24 Feb 2009 om 14:56
Hoeveel zouden het er in pedoparadijs Nederland zijn?
http://www.silobreaker.com/DocumentClusterReader.aspx?Item=16_2262125374626332692

14.

Juriste

24 Feb 2009 om 17:54
Ik ben benieuwd naar het verslag van Micha over het Farmadebat bij Nefarma. Nefarma heeft last van de
recessie, want de secretaresse van Nefarma vertelde me dat er te weinig stoelen waren en dat de organisatie
helemaal in de soep dreigde te lopen.
Micha had reclame gemaakt op de site voor Nefarma, de belangenvereniging van de farmaceutische industrie,
zodat Nefarma plat werd gebeld en gemaild door mensen, die allemaal gefeteerd wilden worden.

15.

karin

24 Feb 2009 om 18:24
wat een beetje reclame van Micha al niet kan doen.

16.

Observator

24 Feb 2009 om 19:46
@ GROOT schrijft op 24 Feb 2009 om 11:12 :
Leuke analogie “onzichtbare hand” en “weblog”.
Groot, je bent een ‘groot’ beeldend -en dus creatief- denker.
Zoiets mag hier óók wel eens gezegd worden toch?

17.

Nihil Dicens

24 Feb 2009 om 19:48
Hoi Micha
Belangrijke nieuwe ontwikkelingen: er is een ware weblog-oorlog uitgebroken tussen GeenStijl en Petrusblog.
De laatste laat geen spaan heel van de redactieleden van GeenStijl en de oprichter Dominique Weesie.
http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2009/02/dominique-weesie-een-regelrechte-nep.html
http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2009/02/geenstijl-begint-heksenjacht-tegen.html

18.

Verbeet

24 Feb 2009 om 22:53
Nihil Dicens, beide sites zijn niet gevonden, dus wat is je punt?

19.

groot

25 Feb 2009 om 02:39
@Observator
Ja hallo, JIJ had ‘m verzonnen.
(Thanks nontheless)

20.

Observator

25 Feb 2009 om 09:41
Groot, je kunt nóg zoveel beelden verzinnen, als iemand ze niet oppikt en voor zichzelf ‘in beeld’ brengt met
zijn éigen creativiteit, zijn ze zinloos.
Mijn enthousiasme over jou is dus in ieder geval in mijn eigen ogen zeer terecht.

21.

Inanna
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25 Feb 2009 om 09:54
Zo, ik ben weer binnen. Ik kwam er gisteren niet in. Gefeliciteerd met de uitnodiging, Micha, en we verwachten
uiteraard een goed verslag van dat college.

22.

;-)

Wieteke

25 Feb 2009 om 23:27
Goh, zou daar best wel bij aanwezig willen zijn? Mogen belangstellende jouw gastcollege ook bezoeken?

23.

De_Waarheid_is_Waar

26 Feb 2009 om 06:26
Beste Micha,
Vandaag stuitte ik op een uitzending van KRO Reporter met de klokkenluider v/h Europarlement Paul van
Buitenen.
http://reporter.kro.nl/uitzendingen/_2009/0222-vanbuitenen/intro.aspx
Ja die…
Hij werd in 1999 bekend toen hij als Europees ambtenaar vriendjespolitiek van de Franse Eurocommissaris
Edith Cresson aan het licht bracht.
Daardoor moest toen de gehele Europese Commissie aftreden.
Juist ja…
Paul van Buitenen stopt nu als Europarlementarier.
Hij doet niet meer mee bij de verkiezingen in juni.
Reden is dat andere Europarlementsleden, de Europese Commissie en de EU-fraudedienst geen actie hebben
ondernomen na de vermeende misstanden die hij aan het licht heeft gebracht.
http://www.nu.nl/algemeen/1921807/paul-van-buitenen-stapt-uit-europarlement.html
Heel triest!!!
Paul van Buitenen bij Goedemorgen Nederland:
http://goedemorgennederland.kro.nl/uitzending-fragment.aspx?id=194070
Paul van Buitenen bij KRO Reporter:
http://player.omroep.nl/?aflID=8973959
Paul van Buitenen over Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF:
http://www.youtube.com/watch?v=C2zpCYdWo6M
> Paul van Buitenen diende aanklacht in over OLAF:
http://www.youtube.com/watch?v=ExTb8M0sIzI

24.

Juriste

26 Feb 2009 om 11:58
Geen Stijl berichtte onlangs dat Europarlementariers netto 1 miljoen euro kunnen overhouden na 1
ambtstermijn en dat het een zeer lucratieve baan is.

25.

Rudolf Paul

26 Feb 2009 om 12:42
@ Juriste: http://www.nujij.nl//miljonair-wordt-europarlementarier.4942437.lynkx

26.

Juriste

26 Feb 2009 om 17:22
Zo gemakkelijk is het nog niet om Europarlementarier te worden.

27.

Bart Bemelmans

26 Feb 2009 om 20:23
“Belangrijke nieuwe ontwikkelingen: er is een ware weblog-oorlog uitgebroken tussen GeenStijl en Petrusblog”
Een weblog oorlog met een blogje dat niemand kent, niemand leest en ook niemand moet lezen. Nihil Dicens =
Petrusblog.

28.

Juriste

27 Feb 2009 om 00:10
Als mevrouw Klungel nu maar niet wordt ontslagen door de Radboud Universiteit, want dan is er weer een
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bewijs inzake tegenwerking bij het klokkeluiderswerk.
Bij de Radboud Universiteit werkt overigens mijn grootste tegenstander: Mw prof.mr W.R. Kastelein (KBS
Advocaten te Utrecht). KBS advocaten verdedigt artsen, die in de fout zijn gegaan.

29.

DNH

27 Feb 2009 om 12:15
Typisch hoe een hele meute mensen zichzelf en elkaar voor de gek weten te houden.
Maar nu ik jullie reactie’s hierboven lees weet ik hoe dat in zijn werk gaat.
Wel eens gehoord van ‘collective story telling’?
Net als jullie hierboven worden er dan door een hele groep mensen aantoonbare onwaarheden verteld en
verkondigd.
Het is een typische geestesziekte die meestal bij minderintellectuele bevolkingsgroepen voorkomt.
Maar zo af en toe blijken ook meer intelligente, en onthou me, dan moet u bij dit woord ‘intelligente’ nu ook
weer niet al te veel bij voor stellen, groepen voor.
Ziet de posters hierboven.
Net zoals bij een schizofrne patiënt ziet de groep niet in dat ze lijdt aan waanideeën.
En wie het aandurft, zoals DNH, hen wakker te schudden en, vergeef me voor de uitdrukking, de ‘klokken tracht
te luiden’, wordt, zoals ik werd, bedreigd, beledigd, valselijk beschuldigd, weggepest én verband.
Totop het moment dat de patiënt met de neus op de feiten gedrukt wordt. Dat doet meestal ‘auw’.

30.

E-bee

27 Feb 2009 om 12:25
Members of the European Parliament make millions.
www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=10254
Doet me denken aan de toenmalige MMWOPS company, making money while other people sleep.

31.

DNH

27 Feb 2009 om 12:32
Je refereert, beste E-bee, aan een website die betwijfelt of massamoordenaar Timothy McVeigh ook werkelijk is
terechtgesteld. http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=154
Een hogere graad van tabloidjournalistiek is haast niet haalbaar.
Niet dat het mij wat uitmaakt maar u haalt het geloofwaardigheidspeil van de andere posters zo naar beneden.
En dat wás al niet errug hoog….

32.

RuudHarmsen

27 Feb 2009 om 13:15
Juriste, 26 Feb 2009 om 17:22
===
Zo gemakkelijk is het nog niet om Europarlementarier te worden.
/===
Klopt. Ook is er weinig tijd meer:
http://www.kiesraad.nl/nl/Verkiezingen/Verkiezingskalender.html

33.

RuudHarmsen

27 Feb 2009 om 13:18
DNH:
===
Wel eens gehoord van ‘collective story telling’?
/===
Ja. Wordt genoemd in het boek ‘De slapende rechter’ van Wagenaar, Israëls en Van Koppen. Bij een zaak over
vermeende handtastelijkheden van een arts op zaal.

34.

joep

27 Feb 2009 om 20:44
voor een volgend gastcollege zou ik graag:
- Harm Brouwer,
- Joris Demmink,
- Ene Hirsch Ballin of
- ene Balkenende genodigd zien worden.
De twee laatsten zullen wel erg belangrijk en druk zijn;
misschien is er nog een topambtenaar of PG, wellicht een rechter beschikbaar?

35.

DNH

28 Feb 2009 om 12:58
Joep: Zal ik invallen voor Joris?
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1.

Dick Twist

●

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?
●

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

23 Feb 2009 om 19:08
Parbleu Micha,
Heb ik net gepoogd het ongerief DNH genaamd te positioneren en daarin enige bijval mogen ontmoeten en alles
op een niveau wat deze site beschaafd houdt en dan lees ik hoe jij erover denkt:
“Een kankergezwel. Een malicieuze tumor die met zijn giftige uitzaaiingen van incompetentie,
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wereldvreemdheid en criminele stompzinnigheid een enorme bijdrage levert aan de vernietiging van onze
samenleving.”
Ik vond Karin met “@Dick Twist prachtige vergelijking alleen ben ik tot de diagnose gezwel gekomen, zeer
gevaarlijk, heel hinderlijk, eigenlijk direct weg snijden.” al ver gaan.
Oeps, eerder had de arts al Alzheimer vastgesteld, kon ik nog net onthouden, dus het was me hier ontgaan dat
het helemaal niet over DNH gaat.
Wat de arts al zei, het komt op de meest ongelegen momenten en daar kun je niet veel aan doen, die aambeien
dus.

2.
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@Dick Twist
Volgens vaste jurisprudentie is Hirsch Ballin zelfs een crimineel te noemen; als superieur van Joris Demmink
heeft hij namelijk de plicht in te grijpen als hem (aanhoudende) berichten bereiken over delicten door Demmink
gepleegd. In plaats van in te grijpen weigert hij te luisteren naar de berichten en ontkent zelfs dat deze
berichten bestaan. Erger dan dat bestaat niet. Denk aan alle kinderen van wie het leven mede door hem wordt
vernietigd, aan hun ouders, aan de slachtoffers die zij later weer zullen maken…

Dick Twist

23 Feb 2009 om 19:29
Micha,
ik begrijp de ernst van het geheel zeer goed en ben redelijk ingewijd op breed gebied. Ik probeer “op ludieke
wijze” wat angels uit het geheel te trekken en de aandacht terug te brengen naar het kernpunt.
Vanaf de Ruiter en Fabius en dier rol in het “mijnongeval” in ‘t Harde volg ik de strapatzen van de hoge heren
en lees ongeveer alles wat er over te lezen valt.
Overigens, die foto van HB, heb je die met opzet gekozen? Dat leugengat zal ik het maar noemen lijkt sterk op
de geriatrische uitvoering van de opening waar JD zijn gerief pleegt te vinden.

4.

22 momenteel online

Micha Kat

23 Feb 2009 om 19:12

3.

Bezoekers
●

;-)

pedorechter

23 Feb 2009 om 19:32
Ha Micha,
Gezien? Staat op de website www.stelling.nl Ik zou eens contact opnemen met die gasten van De veteraan en
de Rode Baret. Hebben vast spannende verhalen te vertellen:
Aan: Korpsleiding Gelderland-Midden
Postbus 30071
6803 AB Arnhem
Van: drs. S. E. Planting en kring
Broerenstraat 32
6811 EB Arnhem
Datum: 19 februari 2009
Betreft: KLACHT
Kenmerk: klacht Gelderland-Midden/Susurluk-Arnhem/ wo11NL
Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van uw schrijven van d.d. 15 december 2004 (zie productie)
het moordonderzoek inzake Yetis, Susurluk onderzoek Turkse overheid, de zaak Baybasin, mensenhandel te
Arnhem etc. etc…. ;
de meermaals onterechte aanmerkingen als zijnde verdachte van slachtoffer / klokkenluider en de ultieme
poging hem als gek weg te schuiven, etc etc. etc…;
onze eigen onderzoeksresultaten en gevoerde wargame;
nopen ons nu definitief mede in het belang van de rechtsstaat en beschaving en in de strijd tegen het
terrorisme, een klacht te richten aan het adres van de Korpsleiding Gelderland- Midden.
Klacht: Door pure machtsmisbruik heeft men slachtoffer klokkenluider en zijn kring in samenwerking en
samenspraak met derden willens en wetens gefrustreerd in zijn privé-en zakelijk leven, in zijn rechtsgang en
hierbij talloze wetten –en regels en fatsoensregels geschonden.
Er was volgens uw broddelwerkje immers slechts sprake van een arbeidsconflict en verder was er niks aan de
hand. U kunt beetje auteur worden van sprookjes dan de rechtsstaat vertegenwoordigen dunkt ons,
staatsgevaarlijk! Dus alle hens aan dek!
Verwachten nu van de Korpsleiding dat zij haar verantwoordelijkheid in deze neemt en slachtoffer/klokkenluider
en zijn kring volledig schadeloos stelt en de door u opgelegde materiele –en immateriële schade gestand doet.
Verwachten binnen vier weken uw voorstel, zoniet zullen we onze bewijsmiddelen en onderzoeksresultaten
overdragen aan de Turkse overheid en aan o.a. het BKA te Wieβbaden (mensen handel) en andere instellingen
en de zaak ter beoordeling voorleggen aan een onafhankelijke rechter (desnoods via het internationaal recht
verkregen rechtsgang of het buitenland). Dit alles in bijzijn van deskundigen, slachtoffers, getuigen
(internationale) pers etc. etc. etc……..
Met de groeten aan, Pauline, Ron, Tonnie, Glenn, Elvis, Turkse Tolk, oh ja Joris D. Mr. IRT J. Koers ( de Patsy),
de lijst wordt te lang daar komen wel tijdens de zitting wel op terug,
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Drs. S. E. Planting en kring

5.

DNH

23 Feb 2009 om 19:56
De Secretaris Generaal van Justitie met Marc Dutroux vergelijken?
En ieder die het daar niet mee eens is voor trol uitmaken.
oei, oei, oei.
Wat zijn we toch diep gezonken hiero….

6.

Herman van Houten

23 Feb 2009 om 21:34
Zeker één slachtoffer van Joris Demmink is als gevolg van de verkrachting overleden. Voeg daarbij de 900
zaken van kinderporno die niet onderzocht mogen worden terwijl Hirsch Ballin en Demmink het vervolgen van
een politieke tekenaar belangrijker vinden, en de conclusie is onomkoombaar dat Marc Dutroux maar een
amateurtje is.

7.

RuudHarmsen

23 Feb 2009 om 22:20
Herman van Houten, 23 Feb 2009 om 21:34
===
Zeker één slachtoffer van Joris Demmink is als gevolg van de verkrachting overleden. Voeg daarbij de 900
zaken van kinderporno die niet onderzocht mogen worden terwijl Hirsch Ballin en Demmink het vervolgen van
een politieke tekenaar belangrijker vinden, en de conclusie is onomkoombaar dat Marc Dutroux maar een
amateurtje is.
/===
Mag ik me weer even van deze groteske overdrijvingen distantiëren? Dank u.

8.

DNH

24 Feb 2009 om 13:09
@ Herman van Houten: Waar haal jij je niet bewezen beschuldigingen vandaan?
Al meer dan tien jaar geleden werden dit soort fantasieën door riooljournalisten rondgestrooid, die uiteraard
nimmer bewezen zijn.
Dat noemde ze ’snuff-movie’s’.

9.

karin

24 Feb 2009 om 18:36
http://www.youtube.com/watch?v=OX9AvCOLP9s&NR=1
Een zeer indrukwekkende docu over kindermisbruik, satanisme, rituelen,snuff-movie’s en netwerken.
Wie ziet het verband?

10.

Verbeet

24 Feb 2009 om 22:42
Karin, ik heb alle 5 de delen zojuist bekeken. Ik voel mij onpasselijk.
Ook hier komen overduidelijk termen naar voren als machtige figuren op cruciale posten, groot geld, door
pedofielen geïnfiltreerde politie en justitie / rechtelijke macht, doofpotten, europeesch netwerk.
Ik raad iedereen aan om alle 5 de delen van deze documentaire van Didier Cazet te bekijken. Begin bij deel 1
op deze site:
http://www.youtube.com/watch?v=OX9AvCOLP9s&NR=1

11.

De_Waarheid_is_Waar

25 Feb 2009 om 04:17
Heb zojuist de documentaire afgekeken en werd er ook niet lekker van je moet er toch wel een sterke maag
voor hebben.
Het was geen lolletje om te zien.

12.

donkey

25 Feb 2009 om 08:18
deze reportage sluit er op aan.
Marc Dutroux und die toten Zeugen
http://www.youtube.com/watch?v=XKn2fRWMobg

13.

DNH
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@ Karin: Je vraagt wie er verband ziet tussen de items die je noemt.
Nuwel, mag ik me als antwoord aanmelden?
Het verband is jullie eigen op hol geslagen fantasie, willekeur en fascisme.
Lees dit maar eens als je durft:
Snuff movie’s diewelke nimmer gevonden zijn, sekskelders die bleken te zijn verzonnen, ritueel misbruik dat
regelrecht uit de fantasie van maar al te schrijfgrage journalisten kwamen, valse huisartsenverklaringen van
seksueel kindermisbruik die gemakkelijk onterecht te verkrijgen waren door dezelfde artsen die
kindermishandeling willen verzwijgen omdat dat de ‘vertrouwensrelatie met de patient (lees de
kindermishandelaar, DNH)zou kunnen schaden’, pubermeiden die aandacht willen of een goede smoes voor het
te laat thuis komen zochten, therapeuten diewelke incestverledens aanpraten om zodoende een extra belegde
boterham te kunnen verdienen, rechercheurs die kinderen tijdens urenlange verhoren misbruik in de mond
leggen om zodoende met hun werk te kunnen pronken, tabloid- en riooljournalistiek die meer lezers willen
aantrekken, anti-pedo activisten die een ‘leugentje om bestwil’ verzinnen en uit hun mouw geschudde
misbruikverhalen opdissen, het zogenaamde ‘collective storytelling’, waarbij hele volksstammen aantoonbare
verzonnen en valse verklaringen afleggen en onschuldigen, waaronder zelfs zwakbegaafde kinderen, van
ontucht beschuldigen, pedo-netwerken met hooggeplaatste justitiemedewerkers die kinderen voor het eigen
genoegen zouden laten ontvoeren diewelke nooit bewezen zijn of ontuchtzaken die nooit hebben
plaatsgevonden, honderden ‘pedohunters’ die op het internet actief zijn, onschuldigen in TBS-inrichtingen en
zelfs kinderen die vastzitten voor kindermisbruik; niets is de door pedofilie geobsedeerde, pedodolle antipedofiele heteromassa, die elke week twee kinderen doodslaat, genoeg om het eigen schizofrene wereldbeeld
vol van kindermisbruikers en pedofielen, kinderverkrachters, incestplegers, ontucht, kinderporno en
kinderlokkers, omhoog te houden.
Over de vraag of seks met kinderen echt zo schadelijk is rept allang niemand meer.
Ja, en en passant natuurlijk ziende blind voor het echte kinderleed dat er wereldwijd heerst.
Zie jij een verband? Haha!

14.

Observator

25 Feb 2009 om 17:59
@ KARIN
24 Feb 2009 om 18:36
Ach ja, Karin, ernstige zaken!
En welk verband?
Alleen de vaststelling dat Nederland ziek is, doodziek.

15.

karin

25 Feb 2009 om 19:34
@Observator, dus jij ziet niet het verband van een wereldwijd netwerk van o.a misbruik door hooggeplaatste
figuren?

16.

joep

25 Feb 2009 om 20:43
@DNH
Weleens in de affaire Dutroux gedoeken?
Weleens “zwijgen is voor daders’ van Regina Loef gelezen?
Over Rolodex onderzoek gelezen?
Aangifte Baybesan gelezen?
De meisjes van Dutroux berusten op fantasie?
Aangifte een vaag hersenspinsel?????
natuurlijk speelt ook wat jij stelt.
Maarrrrrrrrrrrr…..
Elk signaal tegen Joris Demmink wordt iets te gemakkelijk genegeerd.

17.

Observator

25 Feb 2009 om 20:47
KARIN!!! KARIN!!! KARIN!!!
En óf ik dat zie!!!
Nederland is DOODZIEK!!! stelde ik.
Want besmet met een internationaal virus!!!
Natúúrlijk!!!
Dat vergat ik misschien te zeggen.
Tsja, soms ben ik wellicht minder duidelijk dan ik zou wensen….
Helpt dit dan?:
Klote Hirsch Ballin, Klote Donner, Klote Balkenende.
KLOTE DEN HAAG!!!
En klote alle minder becielen aldaar in het algemeen.
Dat zijn er minstens 141 of daaromtrent.
Dus.
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18.

groot

25 Feb 2009 om 20:52
Ik voel me bijna bezwaard om iets lichtvoetigers ten tonele te brengen, maar eh ..
Joep, weet je dat je nog steeds over de tong gaat bij die hechte vriendenclub Wikipedia?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:
Achterkamertje#Persoonlijke_aanvallen_op_Nationaalsocialistische_Duitse_Arbeiderspartij

19.

Observator

25 Feb 2009 om 20:54
JOEP!
Effe DNH -we kénnen het (hém is te veel eer!)- laten doodbloeden svp aub.
Ik deed het al een tijdje, ongevraagd, samen met Karin en nog zo wat mensen met een iq boven de 100.
DNH is ongeneeslijk. Een praktiserend (quasi?)pedofiel dan wel een quasi-lollige trol. Maar in ieder geval een
immoreel wezen.
LAATTUM!!!
OOK s.v.p.!!!

20.

karin

25 Feb 2009 om 21:04
@ Observator, ik ben blonT He.
@Verbeet en DWIW excuus dat ik jullie beroerd heb gemaakt verdiep me al een tijd in deze hororverhalen maar
ieder keer als ik een nieuw verhaal hoor ben ik overstuur en wil het dan delen, gedeelde smart ………
Ik kom in Amerikaanse. Zweedse, Duitse,Engelse en belgische verhalen steeds weer dezelfde handelswijze etc
tegen waardoor ik steeds meer overtuigd raak van een wijd verbreid netwerk.
Misselijk word ik er van maar ook strijdlustig om mijn kiezeltje bij te dragen om in ieder geval flink te roeren in
deze beerput.

21.

Verbeet

26 Feb 2009 om 08:47
@ joep 25 Feb 2009 om 20:43
Niet meer reageren op DNH svp. Hij spuit deze site helemaal onder met zijn gierwagen. Als je reageert dan
blijft hij spuiten. Dus DNH lezen wij al lang niet meer, laat staan dat we raageren.
Bij voorbaat bedankt, mede namens Micha.

22.

DNH

26 Feb 2009 om 11:14
@ Joep: je refereert naar andere die elkaar ook weer gek maken met affaire’s die verzonnen zijn en feiten die
worden doodgezwegen, net zoals Observator en Verbeet míj hier probeert dood te zwijgen, daarvoor behoef ik
niets te bewijzen, dat kun je hiero zelf lezen.
Evenals de redenen die ze aanbrengen terwijl je zelf kuint lezen hoe ik beledigd en bedreigd wordt, waar ze niks
over zullen zeggen…
Let wel, een andere mening wordt dus doodgezwegen en niet op ingegaan.
Discommunicatie, en censuur.
Dat waar jullie zogenaamde ‘objectieve informatie’ op is gestoeld.
En dan nog denken dat je het aan het rechte eind heb?
Q Verbeet: je laatste discussie met mij was gestrand niet omdat ik mijn gierwagen leegspoot maar omdat jij
geen argumenten meer tegen de mijne kon inbrengen.
Ben benieuwd hoe je met kinderen omgaan die een andere mening hebben dan de jouwe….
En denk vooral niet dat jij mij hier wegkrijgt, hoor….
Lees ze!

23.

donkey

26 Feb 2009 om 11:36
An interview with a child rapist
This is an edited version of a BBC documentary on British pedophiles. This excerpt focuses on a pedophile called
Mark.
http://www.youtube.com/watch?v=yVJsDvvPJys
http://www.youtube.com/watch?v=vuAIsgwHveM

24.

joep

26 Feb 2009 om 22:25
Fontis ziet het scherp op Wikipedia: “Grondregel van de nl-wiki: verwacht nooit met wederzijds respect of op
een rationele manier benaderd te worden. Fontes 21 feb 2009 17:14 (CET)”
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:
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Achterkamertje#Persoonlijke_aanvallen_op_Nationaalsocialistische_Duitse_Arbeiderspartij

25.

DNH

27 Feb 2009 om 12:25
Ik zou me weinig verbazen wanneer de respondenten hierboven, en dan vooral die die menen míj van
kindermisbruik te moeten beschuldigen, maar ook de andere schizofrene patienten die overal kinderlokkers zien
maar blind zijn voor echt kinderleed, of ook maar de vele hetero-gerelateerde kindermoorden, zélf zich schuldig
maken of hebben gemaakt aan het seksueel misbruiken van (kleine) kinderen.
Vroeger bij mij op het internaat had je dat ook.
De jongens die overdag zich zo profileerden tégen homos’waren ’s nachts, wanneer de leiding weg was en de
andere kinderen sliepen, het meest gewilligst.
Wat hebben we genoten, zeg. Héérlijk gewoonweg!
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1.

WakuWaku
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●
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4 Dec 2008 om 09:21
Volhouden Micha !
Mocht je nog iemand nodig hebben voor de Engelse vertaling van bijv. het dossier (de hele website is een
beetje teveel), laat maar even weten.

Test uw klokkenluiderkennis!

logoquizzed.gif
2.

groot

4 Dec 2008 om 09:40
Krankzinnigheid is relatief bij persoonlijkheidsstoornissen.
Persoonlijkheidsstoornissen zijn langdurige patronen in gedachten, visie en gedragingen die afwijken van wat in
de betreffende cultuur als normaal wordt ervaren.
De cultuur van narcistische sociopathologie van onze regenten zie je terug bij Ernst H.
Pedofilie past bij die cultuur.

3.

DeRuk

4 Dec 2008 om 09:55
Kan Peter R. De Vries er niet iets mee? Als dit allemaal waar is, dan moet die Demmink toch gewoon net als
iedereen hangen?

4.

groot

4 Dec 2008 om 10:07
DeRuk
Kan Zwarte Piet er niet iets mee? Als dit allemaal waar is, dan moet die Demmink toch gewoon met de zak naar
Spanje?

5.

Verbeet

4 Dec 2008 om 10:59
Ik heb op het Elsevier forum de afgelopen 2 weken reacties geplaatst waarin ik de lezers’ aandacht vroeg voor
deze affaire. Inmiddels heeft Elsevier mij de toegang tot het posten van commentaar ontzegd. Hieruit blijkt dat
Joris Demmink’s tentakels zeer ver reiken, zelfs tot bij Elsevier. Het monster Joris Demmink met zijn uitdijende
kankergezwel moet worden weggesneden. Dit is een aanfluiting van het Nederland waarin ik dacht te wonen.
Echter, niet alleen uit deze affaire, maar ook naar aanleiding van andere mij overkomen ervaringen, is
Nederland door en door corrupt. Liegen en bedriegen op alle niveaus - de regering, OM, justitie, politie, banken
en andere bedrijven - is de norm. Als je daar niet aan meedoet (en ik weiger dat) dan trek je in dit land gewoon
aan het kortste eind. En dan maar het vingertje wijzen naar andere landen. We zijn geen haar beter en in de
meeste gevallen nog rotter.

6.

Verbeet

4 Dec 2008 om 11:10
Correctie: nu blijkt plots dat ik weer wel kan reageren op de Elsevier site.

7.

bzzmn

4 Dec 2008 om 11:39
@Groot: u weet maar half hoezeer u de waarheid spreekt.
pedofilie is geen ziekte maar een symptoom van psychopathie. ook hirsch ballin’s reactie (het is gewoon niet
waar) is typerend voor de psychopaat. wat hij verklaart is realiteit, wat hij ontkent bestaat niet. ook balkenende
is daar zeer bedreven in.
rest de angstwekkende conclusie dat we bestuurd worden door psychopaten. een enkele pedofiel op een hoge
positie is al eng maar bestuur door psychopaten (pathocratie) is een nachtmerrie.
google: “political ponerology”

8.

Rudolf Paul

4 Dec 2008 om 11:46
@ Micha
in de kop een typo: KrankzinniNg. even aanpassen asjeblieft.
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9.

E-bee

4 Dec 2008 om 11:56
Als je er hun Talmudische visie op loslaat mag het gewoon, letterlijk, zonder morele consekwenties. Dus is het
geen pedofilie. Dus is het niet waar. Simpel.

10.

johnmans

4 Dec 2008 om 12:10
Beste Micha,
Ben nieuw hier, maar lees je verhalen al jarenlang. Heb diep respect voor je doorbijten, maar ben soms bang
dat jezelf vergallopeerd. Je berichten van afgelopen week over de website van Justitie - die gewoon verbouwd
werd zo te zien - en ove de NL media die ‘ verscheurd’ zou zijn lijken me daar symptomen van.
Wat ik ook niet begrijp is dat niemand anders dan jij hier zo mee bezig is. Stan de Jong schrijft wel eens wat,
maar dat is het dan ook wel.
Als het allemaal echt zo schokkend is als jij beschrijft (wat ik voor de mensheid niet hoop) dan zou je op
internet meer bijstand verwachten van de andere onderzoeksjournalisten. Het gaat er bij niet in dat iedereen
gecorrumpeerd zou zijn door meneer de SG.
Nogmaals, alle respect voor je doorbijten en de mensheid mag je dankbaar zijn als je slaagt.

11.

E-bee

4 Dec 2008 om 12:24
Ze schrijven er niet over omdat de kranten hun eigendom zijn.
Die andere “onderzoeksjournalisten” kijken wel uit hierover te schrijven, de meeste zijn nepperds die goed
betaald worden en hier heel goed van afweten, net als alle politici en hoge ambtenaren. Dat zijn de symptomen
van deze “samenleving”. De leugen die u accepteert.
www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=72170

12.

groot

4 Dec 2008 om 12:42
bzzmn
Ik ben bang, erg bang, dat u het bij het rechte eind heeft.

13.

Verbeet

4 Dec 2008 om 12:45
Ik heb alle 150 tweedekamerleden een indringende e-mail gestuurd over deze kwestie, met verwijzingen naar
diverse internet sites. Tot op dit moment heb ik niet één inhoudelijke reactie gehad. De reacties die ik heb
gehad bevestigen de ontvangst, veelal met het excuus dat ze er zoveel krijgen dat zij ze niet allemaal kunnen
beantwoorden. Via deze weg verzoek ik toch de “geachte afgevaardigden” alsnog inhoudelijk te reageren.

14.

Observator

4 Dec 2008 om 13:08
@ Verbeet
Wat ik zo bijzonder vreemd vind is, dat zelfs (sic!) ministers en kamerleden die zich druk maken om moraal,
ethiek, fatsoen, waarheidsvinding en noem nóg maar wat van die zelden ingevulde termen, dat zelfs deze
lieden zich op geen enkele manier inspannen om Demmink te ontlasten van alle aantijgingen.
De enige reactie is: ‘U moet ophouden, er is niets aan de hand’.
Men zal -tenzij hier sprake is van een collectieve megalomanie- toch niet denken dat heel verder Nederland
onderhevig is aan vormen van achterlijkheid?
Waarom dan geen onderzoek naar al die beschuldigingen?
Waarom dan geen uitputtende processen om de beschuldigers en hun langzamerhand toch wel vele
medestanders definitief de mond te snoeren met de keurige waarheid over Joris Demmink?
Er vallen slechts hier en daar wat vormen van censuur te constateren, die dan in voorkomende gevallen ook
weer minder stringent blijken te zijn.
Er zijn hogere belangen dan ‘Demmink’ in het geding. DAT staat wel vast.
Belangen die maken dat men alle fatsoen aan de laars lapt.

15.

K.W.

4 Dec 2008 om 13:21
Krankzinnig geworden of……….gebleven?
Je kunt toch met goed fatsoen niet stellen dat een man als Hirsch-Ballin op de juiste plek zit?
Als ambtenaar afdeling kleine bouwvergunningen, mwahh, dat zou hij wellicht nog aankunnen. Wel bij een zeer
kleine gemeente dan.
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16.

RuudHarmsen

4 Dec 2008 om 14:01
Verbeet, 4 Dec 2008 om 12:45
===
Ik heb alle 150 tweedekamerleden een indringende e-mail gestuurd over deze kwestie, met verwijzingen naar
diverse internet sites. Tot op dit moment heb ik niet één inhoudelijke reactie gehad.
/===
Hoe cynisch het ook klinkt, dat verbaast me helemaal niet. De Tweede Kamer heeft kennelijk al heel lang
geleden besloten dat het niet met het gemene volck wenscht te spreken.
Zie hier mijn soms hilarische (als het niet zo tragisch en schandalig was) ervaringen:
(weliswaar grotendeels over een ander onderwerp, maar het is hetzelfde principe):
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/thema/parlemen.htm

17.

bzzmn

4 Dec 2008 om 19:18
@groot: zou het dan niet een goed idee zijn om dit probleem bij de bron aan te pakken? ook voor micha kan dit
een vernieuwde insteek zijn in zijn strijd tegen het fenomeen.
dit heeft enorme implicaties en is in mijn oordeel de verklaring voor een heleboel fenomenen. neem
bijvoorbeeld de vermeende “kloof tussen burger en staat”, dit valt te verklaren met het feit dat we te maken
hebben met psychopaten, mensen zonder geweten of empathie. het heersende systeem is daarom automatisch
onmenselijk, gewetenloos en zonder enige emotie.
psychopaten zijn roofdieren, constant op zoek naar slachtoffers die ze kunnen manipuleren, misbruiken,
vermoorden enz enz. de meesten zijn zeer intelligent en hebben zich door de jaren heen leren aanpassen aan
dat rare gedrag van “ons”, mensen met een hart. ze verachten het en zullen alles doen om ons het leven zuur
te maken op alle mogelijke manieren. in het huidige politieke klimaat zie ik overal rode vlaggen die de theorie
alleen maar versterken. het is inderdaad angstwekkend maar naar het schijnt zijn de mensen met een
functioneel geweten sterk in de meerderheid: 95% met hart tegen 5% zonder. all it takes is critical mass.
@micha: wat dacht je van die insteek? als je wilt kan ik je voorzien met een heleboel handige links.
groet van bas.

18.

joep

4 Dec 2008 om 19:55
hirsch ballin en donner (kleine letter, ja) hebben het licht nog niet willen zien, deze levensgevaarlijke CDA’ers.
De Arubaanse Minsiter van Justitie, Rudy Croese, reageert alerter:
“De Nederlander Jan van der Straten die in 2005 als politiecommissaris op Aruba op de Natalee Holloway-zaak
werd gezet, heeft het onderzoek in de beginfase ernstig gehinderd. Dit om zijn vriend Paul van der Sloot te
helpen bij het beschermen van zijn zoon Joran die ervan werd verdacht betrokken te zijn bij de verdwijning van
de Amerikaanse.” aldus het Algemeen Dagblad. Lees verder op
http://www.ad.nl/binnenland/2821652/Politie_hielp_Paul_van_der_Sloot_in_Hollowayzaak.html

19.

ger

4 Dec 2008 om 20:12
De Claus-tapes, als die er al zijn ?, gaan wellicht meer licht
op de zaak werpen waarom er niet ingegrepen wordt naar onze kindervriend en pedorast.

20.

Inanna

4 Dec 2008 om 20:13
Joep, het is slechts het Algemeen Dagblad dat beweert dat Jan van der Straaten bevriend was met Paul van der
Sloot. Het onderzoek wordt binnenkort definitief gesloten (of niet). Vandar dat deze vreemde spin nu opeens
boven water komt.
Lees meer:
http://www.nwo-info.nl/2008/11/25/de-leugens-van-joran-en-de-pr-tegen-gielen/?cp=2#comment-6229

21.

tess

4 Dec 2008 om 20:29
@ Inanna
Het staat volgens in mij in alle kranten.

22.

Oogeg

4 Dec 2008 om 20:30
@Joep
Ik denk niet dat Jan van der Straten tot hoofdcommisaris benoemd is door of voor Paul van der Sloot. Als van
der Straten daar al neergezet is om het onderzoek te frustreren dan zou dat ook om redenen welke Gerald
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Dompig verklaart kunnen zijn.

23.

tess

4 Dec 2008 om 20:31
@ bzzmn
Niet ver van de waarheid verwijderd. Maar de ‘gekken’ vormen een front gesteund door geld en dus macht.

24.

tess

4 Dec 2008 om 20:33
Laat ik het nog maar eens zeggen. Het gaat mij niet zozeer om de aard van de delicten die gepleegd worden als
wel de rechtsongelijkheid!!!

25.

groot

4 Dec 2008 om 20:48
@bzzmn
Het gedrag van rechtspersonen en overheden is pathologisch per definitie. Is zelfs literatuur over.
Is de overheid een hoop stront, dan zijn de donners en demminks grote vliegen, die het ook niet kunnen helpen
bovenop die stapel te zitten.
Als hygienisch individu wil je graag een strontvlieg meppen. Maar zolang die vliegen midden in de stront zitten,
kan iedere slag ook jezelf bevuilen.

26.

Gebakken Ei

4 Dec 2008 om 20:49
@BZZMN
Ooit van hoofdletters gehoord ?

27.

Oogeg

4 Dec 2008 om 20:52
Als er na de 4e aangifte tot vervolging van Demmink wordt overgegaan zijn de gevolgen niet te overzien;
politiek Nederland zal ontploffen, het kabinet zal vallen en de integriteit van de overheid zal publiekelijk ter
discussie worden gesteld. Een fluwelen revolutie aanstaande? Godspeed Micha !

28.

Inanna

5 Dec 2008 om 06:44
@ Tess: “Het staat volgens in mij in alle kranten.”

Natuurlijk! Ze schrijven allemaal het zelfde! Maar daarom is het nog niet waar…

29.

;-)

Juriste

5 Dec 2008 om 10:06
De Nederlandse overheid roept thans via TV-spotjes de burgers op om kindermishandeling te melden. Die
oproep strekt zich niet uit tot straatkinderen in Turkije, Thailand en Brazilie, die worden misbruikt door
Nederlanders. Enerzijds wordt de boodschap uitgezonden door Justitie dat kindermishandeling moet worden
opgespoord en anderzijds wordt kindermishandeling de doofpot in gestopt.
Een voorbeeld is de uitspraak van de rechtbank Almelo. Een peuter was structureel mishandeld en gestorven.
Resultaat: Vrijspraak voor beide ouders.
LJN BG4775, Rechtbank Almelo, 08/700527-07
Datum uitspraak: 19-11-2008
Datum publicatie: 19-11-2008
Rechtsgebied: Straf
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Zaaknummers: 08/700527-07
Inhoudsindicatie:
De rechtbank Almelo heeft twee verdachten – de moeder van het slachtoffer en haar toenmalige vriend –
vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van een17 maanden oude peuter. Vaststaat dat het jongetje door
geweld binnenshuis om het leven is gekomen. De rechtbank acht echter geen wettig en overtuigend bewijs
aanwezig om (één van) de verdachten als dader(s) aan te merken.
Aldus gewezen door mr. K.J.C. Geeve, voorzitter, mr. M.E. van Wees en
mr. A.M.G. Ellenbroek, rechters, in tegenwoordigheid van J. Last, griffier,
en uitgesproken op de openbare terechtzitting op 19 november 2008.
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30.

Robin 000

5 Dec 2008 om 12:46
Ook respect Micha voor je vasthoudendheid om de waarheid boven tafel te krijgen.
Maar ook wat anderen wel suggereren,mss goed om steun te zoeken bij derden?Ik begreep ergens dat Peter R
was benaderd?Maar mss dat GeenStijl ook wel een staaltje “hinderlijk volgen” van verdachte wil doen.Die zijn
daar redelijk ervaren in,en hebben net zo’n bloedhekel aan rechtsongelijkheid.

31.

Rudolf Paul

5 Dec 2008 om 14:24
GeenStijl (= Telegraaf) zit diep in de anus van Demmink. Als je op GeenStijl de naam Demmink noemt, wordt
je bijdrage onmiddellijk “weggejorist” en krijg je een IP-ban. Is mij twee keer overkomen.

32.

Observator

5 Dec 2008 om 15:31
@ Robin 000
5 Dec 2008 om 12:46
Robin, Was het maar waar dat G.S. dit ging doen. Maar die site zit met handen en voeten gebonden aan de
Telegraaf (door henzelf Televaag genoemd als een soort demonstratie van ‘onafhankelijkheid’: me hoela!)
En de Telegraaf zit dan weer met handen en voeten gebonden aan…..ja, waaraan of aan wie eigenlijk?

33.

Rudolf Paul

5 Dec 2008 om 18:18
Hmmm… De Telegraaf…http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1162/gelijkschakeling-media-het-slotoffensief.
html

34.

Rudolf Paul

5 Dec 2008 om 19:56
Hééé wat krijge we nou?
Joris Demmink wordt zowaar genoemd op SpitsNieuws (= Telegraaf)
Neushoorn schrijft:
‘… het zoveelste geval van chantage of corruptie. Misschien dreigden de heren wel leuke plaatjes van Joris
Demmink te laten zien, in actie met zwaar minderjarige jongetjes… Triest dat het zo ver heeft moeten komen
met de rechtsstaat in Nederland.’
Jugendstil schrijft:
‘Is het D-woord hier niet verboten?
Joris wordt er altijd een beetje nerveus van.’
Elder of Z. schrijft:
‘De pedofiele ministeriële oppermannen hebben alles goed in de hand, zo blijkt.
Zo chantabel als de neten, en het is dan ook een wonder dat sommige zaken überhaupt op de rol komen,
weliswaar om vaak in vormfouten te eindigen, maar toch.’
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2008/12/justitie_blundert_gigantisch.html

35.

Rudolf Paul

5 Dec 2008 om 21:21
en knight03 schreef:
‘Waarom wordt de ongetwijfeld omgekochte tolk nu niet vervolgd ??? Of heeft ie instructies gekregen van
diverse lieden bij OM of ministerie??
Dit vraagt om kamervragen. Ons land heeft niet alleen te maken met een economische crisis maar ook met een
geestelijk en juridisch verval wat z’n weerga niet kent. Nederland Maffialand.’

36.

Juriste

5 Dec 2008 om 22:46
Geen Stijl is m.i. PVV-minded. En de PVV is m.i. goede vrinden met Justitie. Ik heb de indruk dat PVV-stemmers
niet degenen zijn die worden geportreteerd op TV (de laagopgeleide blanke mensen in de achterstandswijken),
maar juist de ambtenaren van de KLPD, de medewerkers van de rechtbanken, het OM.

37.

Rudolf Paul

5 Dec 2008 om 22:57
aha, zo zit dat dus…
Neushoorn schreef:
‘De naam van Joris D. is verboden op Geen Stijl, hier [op SpitsNieuws] niet. Geen Stijl pretendeert iedereen uit
de Haagse kliek die een scheve schaats rijdt of hypocriet is, aan te pakken - en terecht - maar deze
recidiverende pedo laten ze wegkomen met dit wangedrag. Orders van hoofdredactie Telegraaf?’
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Orders van de Chef Telegraaf Sjuul Paradijs: er mag niks over Joris Demmink en zijn pedofilie geschreven
worden op GeenStijl?
Iedere opmerking daarover moet onmiddellijk ‘weggejorist’ worden en zo nodig de reaguurder een IP-ban
gegeven.

38.

Arendsoog

6 Dec 2008 om 05:03
Zelf werk ik in de psychiatrie en heb gemerkt dat de meeste gevaarlijke gekken buiten de instellingsmuren
rondlopen en ook nog dik betaald worden voor hun gekte. Wanneer men de diagnoses zoals die in de DSM-IV
beschreven staan, de bijbel voor psychiaters, dan kan men tot verbluffende conclusies komen. Men zal dan
waarnemen dat er bij velen in de politiek en bij de daarachter opererende puppetmasters nogal wat steekjes los
zitten. Diagnoses als psychopatie, paranoïde achtervolgingswanen, megalomane grootheidswanen,
godsdienstwanen, narcistische persoonlijkheidsstoornissen en borderline zijn dan veelvuldig te stellen. Van de
laatste is bekend dat het verdeel en heersprincipe een standaard middel is om de eigen innelijke onmacht te
overcompenseren door macht over de buitenwereld te willen uitoefenen.
Ja, we worden geregeerd door een stel gevaarlijke gekken!

39.

Pierre Lebon

6 Dec 2008 om 10:35
Je werd met Demmink in je reaguur tekst ook al weggejorist RUIM VOORDAT Geen Stijl eigendom werd van de
Telegraaf.

40.

Observator

6 Dec 2008 om 11:51
Pierre Lebon
6 Dec 2008 om 10:35
Pierre, de betreffende connecties lagen er al veel eerder.
De overname was het eindstation.

41.

tess

6 Dec 2008 om 12:11
@ Arendsoog
Diagnoses als psychopatie, paranoïde achtervolgingswanen, megalomane grootheidswanen,
godsdienstwanen, narcistische persoonlijkheidsstoornissen en borderline zijn dan veelvuldig te
stellen. Van de laatste is bekend dat het verdeel en heersprincipe een standaard middel is om de
eigen innelijke onmacht te overcompenseren door macht over de buitenwereld te willen uitoefenen.
Alsjeblieft, niet weer een ongenuanceerde en op veelal misverstanden gebaseerde hetze opstarten jegens
mensen met een psychiatrisch label. Er bestaan zoveel sprookjes hieromtrent.
Bovendien als je weet dat je lijdt aan een vorm van persoolijkeidsstoornis kan je daar heel goed mee leren
leven en een fijn mens zijn voor zowel je eigen leven als je omgeving.
Ik heb gewerkt als vrijwilliger in De Meren en cursussen gevolgd over het omgaan met mensen met een
psychiatrische aandoening.
Verder is het zo dat alle persoonlijkheidsstoornissen zoals beschreven in de DSM-iv vele vele varianten kennen
en dat je bijvoorbeeld een beetje van dit of van dat kan zijn. Zeg maar in een schaal van 1-100!
Dus niet zoaar wat roepen over gekken en zo en al helemaal niet de benameingen uit de DSM-iv zomaar
klakkeloos overnemen. De DSM-V is op komst en de term borderline wordt hoogst waarschijnlijk veranderd in
een emotionele stress stoornis!
Groet Tess

42.

Observator

6 Dec 2008 om 17:12
tess
6 Dec 2008 om 12:11
Tess,
Vrijwilligerswerk en cursussen zijn beslist geen garantie voor kennis van zaken.
Beide zijn tamelijk tijdelijk en mede dáárin schuilt nu juist het gevaar van zelfoverschatting aangaande
inzichten op betreffende terreinen.
Overigens: Ook het jarenlang verkeren in betreffende situaties is beslist geen garantie voor een juist oordeel.
Daarbij: terminologie is totaal on-interessant.
Kennis van zaken zonder je eigen persoon (persona= masker) in te brengen des te meer.
Maar zullen wij de rijen maar niet beter sluiten?
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Detail-ulligheden schaden onze kracht.

43.

Arendsoog

7 Dec 2008 om 05:24
Beste Tess.
Ik heb het gevoel dat je mijn woorden totaal verkeerd hebt opgevat. Ik ben al meer dan tien jaar werkzaam in
de psychiatrie en ben juist de mening toegedaan dat het hele dignostische systeem bullshit is. Ik zal de laatste
zijn die een hetze tegen psychatrische cliënten zou willen starten. Ik heb die diagnostische labels in mijn
eerdere reactie nu juist gebruikt om aan te tonen dat de diagnostische terminologie heel selectief wordt
toegepast. Dat deze in veel gevallen even zo goed op zogenaamde gezonde mensen van toepassing is die
buiten de instellingsmuren dik betaald in de samenleving functioneren.
Ik heb ook met pedofielen gewerkt en heb ook daarbij waargenomen dat zij die gepakt, veroordeeld en
‘behandelt’ worden slechts de kleintjes zijn. Het verhaal van Demmink, laat zien dat gestoorden op topposities
jarenlang hun emotionele stoornis uit kunnen leven zonder dat dit jurische gevolgen heeft. Evenals vele politici
karaktrekken vertonen die binnen de psychiatrische diagnostiek vallen, waar zij mee weg komen zonder een
opname.

44.

tess

7 Dec 2008 om 13:51
@ Arendsoog
Bedankt voor de genuanceerde toelichting.
Overigens is dat een makke van het communiceren met dit medium. Misverstanden zijn snel geboren en
kunnen een lang leven leiden.
Gelukkig is dit misverstand opgelost!

1. Rechtsongelijkheid · Tessonome
Pingback op 4 Dec 2008 om 20:40
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23 Feb 2009 om 12:16
Nieuw: Klokkenluiders hebben Staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) in het vizier. Bejaarden in
verpleeghuizen en patienten in de psychiatrie worden volgestopt met medicatie, vastgebonden aan het bed of in
de isoleercel opgesloten, terwijl er elk jaar 22 miljard belastinggeld in de GGZ sector verdwijnt onder
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4.

karin

23 Feb 2009 om 12:50

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

@Dorotee op www.onderzoekjorisd.hyves.nl kun je de uitzendingen vinden.
@Juriste Bussemaker vind het niet nodig bekend te maken waar onze belastingcenten aan opgaan??????
Het moet toch niet gekker worden , volgens mij hebben we daar als burger toch recht op of vergis ik mij nu?

5.

DNH
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Registreren

●

23 Feb 2009 om 12:12
Tuurlijk. Joris komt voor den Rechter.
Maar ook jullie zullen Hem en Zijn oordeel niet kunnen ontlopen, hoe je ook liegt, valselijk beschuldigd en
verdonkeremaandt.
Want Hij zag ook alles wat jullie deden en het daglicht niet kon zien….

●

Maurice Lippens revisited: een gebroken man

●

23 Feb 2009 om 10:07
Ik mis een van de EenVandaag uitzendingen over Joris, heeft iemand die nog? En enkele NOVA’s.

misstand anoniem aan de kaak kan

Nieuwe playlist JDTV op
YouTube

Nieuwe playlist JDTV op YouTube at Klokkenluideronline
23 Feb 2009 om 14:04
@ Karin: aha, zó doen jullie dat dus: refereren aan andere pedodolle fascisten die de waarheid niet onder ogen
willen komen.
Tja, zo maak je elkaar gek en lijkt het net, omdat er zovelen denken als jullie, of je het aan het goede eind hebt.
Maar wist je dat de mening van de meerderheid over een minderheid juist door het feit dat ze door het
merendeel van de mensen gedeeld word altijd subjectief en dus benevens de waarheid ligt?
In dit geval betekent het dus dat Joris Demmink een volledig betrouwbare, oprechte vader is die niets dan goed
voorheeft voor kinderen en de Nederlandse bevolking.
En dat jij en mensen zoals jij, zoals die seksverslaafde heterofielen op hyves, allemaal egoïstsiche kinderbeulen
zijn die óf de kinderen van hun nieuwe partner zullen vermoorden óf de eigen kinderen door een nieuwe vriend
laten vermoorden?
Tja, zoiets kun je beter maar niet openlijk proberen tegen te spreken, als iedereen weet dat het waar is.

6.

groot

23 Feb 2009 om 14:42
Eh, laat iedereen naar believen posten en niet de trolletjes voeren.
Wat als een trol de response kaapt?

7.

karin

23 Feb 2009 om 16:37
@groot ik voer liever de eendjes

8.

Dick Twist

23 Feb 2009 om 17:32
Doet me een beetje aan mijn laatste bezoek aan mijn arts denken, die postings van DNH.
Zijn diagnose was aambeien, niet gevaarlijk, slecht hinderlijk en men praat er in gezelschap niet graag over.
Zo’n ongerief waar je bij tijd en wijle last van hebt en waar ook beschaafd krabben niet echt tegen helpt.

9.

karin

23 Feb 2009 om 17:50
@Dick Twist prachtige vergelijking alleen ben ik tot de diagnose gezwel gekomen, zeer gevaarlijk, heel
hinderlijk, eigenlijk direct weg snijden.
Negeren kan in deze natuurlijk ook.

10.

Cornelia

23 Feb 2009 om 18:50
Dick Twist, ik dank je, moest er lachen om je reactie,
( Zeer goed gevoel voor humor)
Hier op de site, is het het beste dat we dnh totaal negeren, dat zal nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengen.
Met vriendelijke groet
Cornelia van den Broek

11.

donkey

23 Feb 2009 om 19:00
@Dorothee
Er staan nog een paar uitzendingen op google deze probveren we om te zetten naar youtube, zodat ze straks
ook in de playlist zullen staan!

12.

DNH

23 Feb 2009 om 19:45
@ groot: Oja, en vooral op de man spelen en oproepen tot discommunicatie lees censuur. Immers: een openlijk
debat verliezen jullie.
Net las de echte fascisten in totalitaire regimes de tegenpartij met een andere mening muilkorven.
En dat op een website met een naam als deze.
Jullie maken jezelf ongeloofwaardig.
En geven mij inmpliciet geleyck!
Hahahaha!

13.

DNH

23 Feb 2009 om 19:47
@ cornelia: voorlopig lezen jullie mijn posten wel, gezien jullie eigen (immorele) reactie’s.
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Feed voor dit bericht Trackback adres

1.

Denizzz

20 Feb 2009 om 01:15
Mooi om dat een dag later toch te posten!
Het zet je alle kracht bij die je verdient, mijn complimenten!

2.

Barbelo Perfect Glory

20 Feb 2009 om 01:48
Child in Creation,
Begonnen aan een leven vol verwondering met passie en uitdagingen. VOOR ELK KIND.
Een paar celletjes, met genetische codes die begonnen te bouwen aan een ieder die het nu leest, hoort, voelt,
en dat ongeacht land of cultuur of leeftijd.
Een kind of baby, volkomen onmachtig in verhouding met lichaam, emoties en mentale kracht tegenover
volwassenen. Een gelijkwaardige verhouding kost enorm veel kostbare tijd om een kind te begeleiden en op te
voeden tot een zelfstandig en vooral weerbaar jonge volwassene, die de wereld in kan trekken en zich
zelfstandig kan redden.
Wat als een samenleving het basis recht omdraait, dat volwassen alle rechten toe-eigenen aan zich elf in een
zogenaamde vrije markt wereld. Zelfs dat de wetten machteloos zijn verdraaid, en dat taakstraffen en boetes
de norm zijn.
Wat als een samenleving dit als schouderophalend accepteert als normaal en vanzelfsprekend?
Een totaal gemis aan inzicht in een eternal right of creation.
Een totale minachting van verhoudingen door manipulaties en verdraaiingen.
Totaal hoogverraad aan dat wat een ieder de kans gaf om te leven.
Een samenleving die dat als normaal ziet is compleet ziek.
Een samenleving die zijn eigen kinderen niet kan of wil beschermen is zo verschrikkelijk achterlijk.
Wat doen bewezen pedo-sexuelen in een maatschappij die ze zelf verachten?
Waarom lopen ze vrij na praatsessies en taakstraffen?
Hoezo een 2e kans als ze zelf niet willen veranderen?
Een democratie zou een maatschappij zijn, die zijn bloed eigen kinderen zou beschermen tegen deze zieke
mensen.
De pedo-sexuelen misbruiken, en gebruiken wetten voor eigen belang en claimen dat als een democratie.
Mocht er morgen geen enkele wet meer zijn, dan zijn het de pedo-sexuelen die hun eigen wetten zullen
claimen, ze zullen elke dag een ander kind van de straat pakken en verkrachten.
Compassie is nodig voor iedereen, voor een bewezen lust jager is dat levenslange en eenzame opsluiting op
water en brood.
Dat is ook een Eternall Right in time and space and part off Creation.
Battle Hymn lord of the rings
http://www.youtube.com/watch?v=J5Ay_6kdvE0
By moonlight we ride
Ten thousands side by side
With swords drawn held high
Our whips and armours shine
Hail to thee our infantry
Still brave beyond the grave
All have sworn the eternal vow
The time to strike is now.

3.

johnmans

20 Feb 2009 om 08:17
Beste Micha,
Wat is precies je punt met dit bericht? GS schrijft over Theo, daarna stuur jij ze dit mailtje (met nou niet
bepaald de allerhartelijkste aanhef en toon). En toen?

4.

Micha Kat
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@Johnmans
Waar het mij om gaat is (eens te meer) aan te tonen dat het Geenstijl niet te doen is om het brengen van
werkelijk nieuws. Dat bleek er reeds eerder uit dat het shocklog het interessantste aspect van de zaak-Theo
van W. verzweeg, namelijk dat hij in (pedo)relatie staat met de pedo-rechter Fokke F. (’vieze Fokke’) hetgeen
hem koppelt aan het pedo-netwerk van justitiele hoogwaardigheidsbekleders waarvan ook Joris Demmink deel
uitmaakt. Voor het corrupte Geenstijl is dit pedo-netwerk absoluut taboe en dat maakt deze site verregaand
hypocriet: ze willen wel af en toe iets schrijven over een gewone burger-pedo, maar dat de mensen die in dit
land de wet moeten handhaven (en gewone pedo’s moeten opsporen en vervolgen) ZELF nog veel ergere
zedendelicten plegen: dat gaat Geenstijl dan weer veel te ver!
In datzelfde licht moet je deze email zien: zodra blijkt dat het pedo-verhaal veel verder gaat dan een inicendele
pedo, maar dat er sprake is van een geavanceerd en goed georganiseerd netwerk zoals blijkt uit de melding
van de klokkenluider, haakt Geenstijl weer af. Dat weet je dus van tevoren, vandaar de provocerende tekst van
de email. Het is hetzelfde als dat Wouter Bos pedo zou blijken: je zou dan foto’s etc. naar De Volkskrant
kunnen sturen en zeggen: ik weet dat jullie dit direct vernietigen, maar ik stuur het op als bewijs dat het jullie
er in de eerste plaats om de doen is prominenten zoals Wouter te beschermen en niet om nieuws te brengen…
snappie?

5.

Verbeet

20 Feb 2009 om 08:48
@Micha Kat
Theo van Wilgenburg heet nu Theo van W.
Fokke Fernhout (vieze Fokke) heet nu Fokke F.?
Wat ies geboerd, Micha?
Durf / mag je deze pedofielen niet meer met naam en rugnummer noemen? Waarom?

6.

johnmans

20 Feb 2009 om 09:09
Dank voor je uitleg Micha en met jouw blik op dingen kan ik het begrijpen.
Ik vrees alleen dat je met je toon meer medestanders verliest dan wint en dat doet je zaak geen goed.

7.

Micha Kat

20 Feb 2009 om 09:41
@Johnmans:
In tijden als deze kun je geen ‘medestanders verliezen’. Het is net als in de oorlog: pas onder druk wordt het
duidelijk aan welke kant partijen staan. Geenstijl is de NSB. Op geen enkele wijze zouden deze genotzuchtige
opportunisten ooit ‘medestanders’ kunnen zijn, net zomin als de rest van de MSM. Je kunt ze dus ook niet als
medestanders ‘verliezen’. De waren ‘medestanders’ zijn honderden anonieme Nederlanders met eigen websites
en blogs en burgers die bijvoorbeeld de hyves op hebben gezet over Joris Demmink:
http://onderzoekjorisd.hyves.nl/
Het is opnieuw net zoals in de oorlog: de mensen die in het verzet zitten opereren anoniem en zijn niet
herkenbaar. Maar ze zijn er wel en zullen uiteindelijk zegevieren!

8.

johnmans

20 Feb 2009 om 10:07
Beste Micha,
Duidelijk: je bent in oorlogsmodus en hebt daar voor jezelf reden toe, maar zolang je te winnen publiek dat niet
is zal je boodschap bij hen niet beklijven.
Heb hier al eens de suggestie geopperd om via het buitenland de aandacht te winnen. Zeker nu, nu NL en de
NL-justitie (!) door het Wilders-proces de komende maanden onder verhoogde aandacht van de internationale
media komen te staan.
(En een groep hyvesmensen voor je winnen is in deze hype-tijd niet de uitdaging en het sorteert volgens mij
ook weinig effect. Maar alle kleine beetjes kunnen helpen…)

9.

Verbeet

20 Feb 2009 om 10:47
Inmiddels wordt op http://onderzoekjorisd.hyves.nl/ ook uitsluitend gesproken over ene Joris D. Voorheen
stond daar steeds luid en duidelijk Joris Demmink.
Wordt zo langzamerhand de keutel ingestrokken door de, overigens dappere voorvechters voor de veroordeling
van Demmink, en is dat omdat Demmink’s tentakels steeds verder reiken?
Wie kan mij / ons daar enig licht over doen schijnen?

10.

Inanna

20 Feb 2009 om 11:08
Verbeet, het antwoord is simpel: Joris D. is een crimineel en Joris Demmink is de SG van justitie. Zij kunnen
natuurlijk niet allebei waar zijn, maar ze zijn het toch. Dat is de paradox van onze Christelijke samenleving,
waarin de burgers zich moeten houden aan de wormen en maden van Balkellende, terwijl criminelen de dienst
uitmaken.

Wat een verwording…

11.

:-(

Juriste
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20 Feb 2009 om 12:36
De lezers van Geen Stijl willen (leed)vermaak. Klokkenluideronline moet dus ook vermaak bieden, want dat is
wat lezers nu eenmaal willen. De hoogleraar ethiek, die zich vergreep aan kinderen, dat is geen vermaak. Dat is
horror. Kindermisbruik is misbruik van macht. Hooggeplaatste burgers, zoals hoogleraren en rechters verkeren
in een machtspositie en klassejustitie zorgt er voor dat machtsmisbruik mild gestraft wordt.
Ik kan een voorbeeld noemen van een hoogleraar gezondsrecht (boven de 65, maar zijn aanstelling werd
verlengd door de universiteit van Maastricht), die de wet niet kent als hij tuchtrechter is, maar wel in
commissies plaatsneemt en adviseert aan de minister alsof hij de wijsheid in pacht heeft. Dat is niet
vermakelijk, dus geen nieuws, maar talloze klagers bij het medisch tuchtcollege zijn slachtoffer van een
miskleunende tuchtrechter, die zich kan verschuilen achter zijn positie van hoogleraar gezondheidsrecht.
Klachten over medische fouten worden de kop in gedrukt, bijvoorbeeld door advocatenkantoor John Beer. De
voorzitter van de vereniging voor slachtoffers van personenschade, heeft niets met slachtoffers of
mensenrechten en spreekt mooie, loze woorden.
“Arts en ethiek / ’Veilig’ melden medische fout gaat te ver (opinie” door John Beer.http://www.trouw.nl/opinie/
podium/article1452143.ece Toevallig ken ik de werkwijze van advocatenkantoor Beer. Mr Beer doet in de
realiteit net alsof medische fouten onmogelijk zijn, wanneer een slachtoffer zich bij hem meldt. Onmogelijk,
oordeelt mr Beer. Fouten kunnen niet gemaakt worden, want het ziekenhuis heeft een protocol. Dat durft hij
niet in de krant te zeggen, want dan maakt hij zichzelf ongeloofwaardig als letselschade-advocaat. In een
interview met Trouw vertelt hij een mooi sprookje aan de nietsvermoedende burgers, met geen enkel ander
doel om het verplicht melden van medische fouten door medisch personeel tegen te werken.
Wat wel vermakelijk is:
Het is wel vermakelijk als mevrouw Vogelaar geen antwoord kan geven op politieke vragen voor de microfoon
van Rutger, terwijl ze een spraakwaterval is op het moment het over haar liefdesleven/lingerie gaat tegenover
politiek verslaggever Frits Wester, gisteren te zien op TV. Rutger scoorde. Frits Wester scoorde eveneens.

12.

donkey

20 Feb 2009 om 12:39
uhm verbeet….ik denk dat dat voornamelijk ligt aan het feit dat je dan minder hoeft te typen, meer luiheid dan
angst zeg maar!

13.

;-)

DNH

20 Feb 2009 om 12:42
Weer een lekker haat zaai bericht waarin pedodolle reflectanten zoals hierboven, diegeen die wérkelijk het kind
en zijn vrijheid/zelfstandigheid minachten, hun draai in zullen vinden.
Helaas ondanks al hun ‘collective story telling’ is DNH zélf ook een kind geweest en weet hij maar al te goed wie
zijn beulen destijd waren.
Dat waren geen pedofielen, mevrouw en meneer, dat waren HETEROfielen.
Dezelfde heterofielen die elke week een kind doodslaan, kinderen in isoleercellen opsluiten, kinderarbied
misbruiken, kinderen als volwassenen berechten en ze dán wél de volle verantwoording toedichten die ze hen
ontnemen wanneer het om het monopolywaan ’seksualiteit’ gaat.
Nuwel, heterofielen: kinderen willen óók seks, óók seks met volwassenen -wellicht niet met jullie, maar dat wil
ik ook niet- en jullie willen óók seks -net als de kinderen- met MIJ.
Ga alleen maar eens na hoeveel kinderen er in inrichtingen zitten omdat ze seksspelletjes hebben gedaan met
andere kinderen.
Of zullen dat allemaal gedragsafwijkende kinderen zijn?
Nuwel, die gedragsafwijking zit hem in jullie, die overal kinderlokkers zien maar blind zijn voor echt kinderleed.
“En jullie zijn alleen maar jaloers” moet ik van mijn vriendinnetje die naast me zit erbij typen.
En ik meen dat zij daarmee tot de kern van mijn betoog komt.

14.

rabarberke

20 Feb 2009 om 13:44
@DNH
Jaloezie amehoela. Iedereen die mijn kind op welke wijze dan ook permanente lichamelijke of geestelijke
schade toebrengt snij ik hoogstpersoonlijk en op klassieke wijze met een heel bot mes zijn strot door.

15.

DNH

20 Feb 2009 om 14:21
@ rabarber: Hou toch op met je laffe bedreigingen, die tonen alleen maar hoe gewelddadig je zelf tegen je
eigen kinderen bent.
Precies zoals jullie het proberen te verdonkeremanen: jullie heterofielen zijn de grootste kindermoordenaars en
kindermishandelaars die er rondlopen en proberen dat allemaal op pedofielen af te schuiven.
En zolang iedereen daar maar in mee gaat lijkt het net alsof jullie nog gelijk hebben ook.
Maar de kinderen weten wel beter.
Trouwens: als Jeugdzorg bijgestaan door de politie je kinderen komt afpakken piep je wel anders.
Dan is het toch wél ineens goed?
Kindergek! Hahahahahaha….
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16.

De_Waarheid_is_Waar

20 Feb 2009 om 15:15
Beste DNH,
Wat jij wil is bij wet verboden, waar wij hier voor strijden is dat de wetten op een goede manier worden
toegepast.
Overigens is er wel een wet waarover ik niet te spreken ben dat is het novumprincipe.
Een belangrijk obstakel bij de herziening van verkeerde uitspraken is het novumprincipe, dat zegt dat
herziening slechts mogelijk is als zich een nieuw feit voordoet.
Dat principe kan absurde gevolgen hebben, bijvoorbeeld wanneer een rechter over het hoofd ziet dat een
verdachte nooit op twee plaatsen tegelijkertijd geweest kan zijn. Toch is het in zo’n geval onmogelijk om tot
herziening over te gaan, omdat niets nieuws aan het dossier is toegevoegd.
Een verkeerde interpretatie van een feit wordt namelijk niet beschouwd als een nieuw feit, slimme juristerij om
te voorkomen dat rechters met hun eigen fouten worden geconfronteerd.

17.

Paulus

20 Feb 2009 om 16:57
Micha, off-topic het volgende ter informatie. Voor het geval dat je het nog niet wist: Marian Husken suggereert
in haar boek ‘De criminele carriere van Mink K.’ (2007) dat het zogenaamde “Mikado-onderzoek” (een BVDonderzoek naar georganiseerde criminaliteit) is gestaakt wegens chanteerbaarheid wegens pedofiele contacten
van hoge justitie medewerkers. In een bijbehorende voetnoot ter lengte van een halve pagina gaat zij in op de
kwestie Demmink.

18.

Cornelia

20 Feb 2009 om 18:41
Rabarberke, ik begrijp je reactie totaal, en wij zijn niet de enige.
dnh wordt al een tijdje gadegeslagen,
tegen hem zeg ik” slaap zacht”.
Met vriendelijke groet
Cornelia van den Broek

19.

Charles

20 Feb 2009 om 18:47
@ DNH,
Ik dacht dat we hier tegen praktiserende pedofielen strijden?
Dus hou eens op over die andere maatschappelijke zaken want het klinkt alsof al die ander wantoestanden met
kinderen pedofilie in jouw ogen juist legitiem maakt.
“….jullie heterofielen zijn de grootste kindermoordenaars en kindermishandelaars die er rondlopen en proberen
dat allemaal op pedofielen af te schuiven”, zeg je.
Wel, dat zegt niemand, hoe kom je daar bij?
“kinderen willen óók seks, óók seks met volwassenen”, zeg je.
Dat laatste is in het algemeen grote onzin. En voor zover er kids zijn die daartoe neigen (en die zijn er uiteraard
ook) moeten we daar als volwassene niet op ingaan.

20.

DNH

20 Feb 2009 om 20:20
@ Charles: Mijn aantijgingen tegen heterofielen die zogenaamd ‘tegen praktiserende pedofielen’ strijden is wel
degelijk relevant, daar moet worden getwijfeld aan de betrouwbaarheid en legitimiteit van het ‘beschermen van
kinderen’, wanneer deze ‘kinderbeschermers’, in feite dus antipedo-extremisten ofterwijl heterofascisten, zelf
zich schuldig maken aan grootscheepse schendingen van rechten van het kind.
@ Zeggen dat iets ‘grote onzin’ is si geen argument of bewijs dat ik niet de waarheid spreek.
Tegelijkertijd spreek je ejzelf tegen in de volgende zin wanneer je stelt dat ‘wanneer er kids zijn die daartoe
neigen we als volwassenen daar niet op in zouden moeten gaan’.
Dat is een onbewezen stelling gesteld op je eigen vooroordeel. En niet waar.
Kinderen hebben recht op se4ks als ze dat willen.
Wellicht willen ze dat niet met jullie, dat zou ik ook niet willen. Dan krijgen ze meteen straf immers.
Met mij willen ze dat wél.
Geloof het of niet.
Het ligt overigens voor de hand dat kinderen daar niet te koop mee lopen. Bovendien is het verboden en julie
wijzen het openlijk af.
Nogal wiedes dat kinderen, waarvan de meeste al geslachtsrijp zijn, iemand zoeken waar ze terecht kunnen.
@ Cornelia: Jij bent er zo een die als ze MIJ ziet lopen met me naar bed willen en als ze me lezen me castreren
willen.
En dat dan nog ‘liefde’ durven te noemen….
Bah, om te kotsen!

21.

Charles

20 Feb 2009 om 20:35
@DNH
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Je doet dus iets wat verboden is, zoals jezelf zegt.
Wel eens over nagedacht waarom het verboden is?

22.

Cornelia

20 Feb 2009 om 20:47
Aan je ‘loopje’, zou ik zien wie je bent, bang van vrouwen,en vrouwenhater.
liefde verwar jij met pervers.
Slaap zacht.
Cornelia

23.

indian

20 Feb 2009 om 23:27
dhn. wat doe je hier eigenlijk op deze site? je gelijk halen omdat je weet dat je NIET zuiver bent?
Heb jij ook drank of drugs nodig als je zo aardig met die kleintjes omgaat?
Jij bent gewoon een gore klootzak en ik ben het volledig met rabarber eens.
Dat is geen laffe bedreiging.
probeer maar eens 1 van die van mij aan te raken: je kop gaat eraf, en NIEMAND houd mij tegen.

24.

donkey

21 Feb 2009 om 05:47
Kijk DNH, dat bedoel ik nou!
Geef ik je een keer de kans, verpest je het weer!
Waarom al die grootspraak en die aanvallende houding?
Het is logisch dat mensen je strot willen doorsnijden als je aan hun kinderen zit! Ik geef het niet graag toe
maar ik denk dat ik iemand die zo iets met mijn kind uithaalt, eerst nog martel voordat hij of zij op zeer
pijnlijke wijze het hoekje om gaat. Dat zijn inderdaad geen bedreigingen, mensen draaien gewoon door! Ik ben
ook zeer benieuwd naar de reden waarom die pedo, die zich azaziel noemde, recent is vermoord.
Je komt iedere keer met verhalen over “gewone mishandeling”. Ik moet je helaas gelijk geven, het word niet
hard genoeg aangepakt en er is niet genoeg aandacht voor. Dat geeft je echter nooit het recht om deze zaken
met elkaar te vergelijken. In mijn ogen is seks met jongeren, ook gewoon mishandeling. Volgens mij is de
leeftijdsgrens nu 16, persoonlijk vind ik dit,ondanks het gedrag van veel jongeren, nog wel erg jong. Natuurlijk
zijn er mensen die op die leeftijd al heel goed over zichzelf kunnen beslissen, het gaat er juist om dat de wet de
mensen, voor die leeftijd, probeert te beschermen.
Maar kom op michel nu even serieus, er is echt geen enkel kind dat een serieuze relatie met je aan kan gaan.
ze kunnen de gevolgen niet overzien, jullie zijn niet gelijkwaardig enz. enz. Wat jij doet is liefde met lust
verwarren. Echte liefde is als je samen op hetzelfde niveau zit en elkaar van daar uit kan uitdagen, zowel
geestelijk als fysiek. Ik wil je niet beledigen hoor, maar als ik je zo hoor praten is het net alsof jij idd op een
bepaald geestelijk niveau bent blijven hangen. jij kan dan misschien wel een klik hebben met zo’n kind en een
eenzaam kind misschien zelfs een met jou, maar je kan toch niet anders dan toegeven dat zo’n kind door de
fysieke en geestelijke verschillen in een zeer afhankelijke en feitelijk onderdanige positie terecht komt. Jij
handelt heel anders dan een leeftijdsgenootje zou doen en daarom beschadig je de ontwikkeling van het kind!
Ik heb dankzij de hyve inmiddels heel wat mensen gesproken die op jonge leeftijd actief waren, soms zelfs
vrijwillig als prostituee. Dit heeft mijn mening alleen maar verterkt.
Een kind hoort tot zijn 16e gewoon in de schoolbanken te zitten en door de proffesionals waar hij/zij mee in
contact komt, een beetje in de gaten te worden gehouden. Daar heb je geen EKD voor nodig, maar oprechte
mensen die het beste met die kinderen voor hebben.
Er zijn enorm veel mensen die gevoelens zoals jij hebben in die sectoren actief, ik vind dit schandelijk en wat
mij betreft worden dat soort mensen zo snel mogelijk uitgezuiverd. Daarom ben ik ook zo blij met het
dutchpredators initiatief.
Ik denk dat als ik de vader of moeder van een misbruikt kind zou zijn, ik me zelfs zou inzetten om de sharia
ingevoerd te krijgen zodat ik de dader uiteindelijk zou kunnen stenigen. Gelukkig is het nu nog niet zo ver en
probeer ik, ondanks de woede die het opwekt, er met een menselijk oog naar te kijken. De reden waarom ik je
vorige keer aansprak was, omdat ik niewsgierig ben naar jouw kijk op de dingen die komen gaan en een
mening voor mezelf wil vormen wat we nu eigenlijk met pedo’s aan moeten. Ik denk niet dat ik je daarbij hoef
uit te leggen dat ik niet voor meer rechten voor pedo’s ben, in tegendeel zelfs. Het zijn maar een paar simpele
vragen dus ze moeten ook heel simpel te beantwoorden zijn! Gewoon to the point komen en niet weer dezelfde
fout maken, daar schieten we niks mee op.
Je zult de vragen wel hier moeten beantwoorden trouwens, want door al die rare verhaaltje van je word ik
helemaal misselijk van die site van je en zal er dus ook niet komen!

25.

donkey

21 Feb 2009 om 05:49
sorry voor de tikfoutjes het is vroeg/laat.

26.

Charles

21 Feb 2009 om 10:31
@DNH
Ja DNH, mijn vragen aan jouw staan ook nog open:
Je doet dus iets wat verboden is, zoals jezelf zegt.
Wel eens over nagedacht waarom het verboden is?
En voor de anderen hier: een praktiserend pedofiel is ziek, en zieke mensen gaan we niet steningen of de strot
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afsnijden.
Enfin, we hebben als mens nog een lange weg te gaan voordat het er een beetje op begint te lijken, ben ik
bang.

27.

DNH

21 Feb 2009 om 11:31
@ donkey: Ja, jij denkt dat ik zeeën van tijd heb en zeker ook nog geld krijg om jullie wat wijzer te maken.
Nuwel, vergeet dat maar.
En naast jou zijn er nog 16 miljoen anti’s, die allemaal denken net als jij, maar het toch lekker niet weten,
getuige hun grens’loos herhalen in de media van waar ze zélf zo overtuigd zijn, net overigens als de Duitsers
toen zij zes miljoen joden (lieten) ombrengen omdat ze zo overtuigd waren dat die een bedreiging voor hun
land vormden.
Ik schrijf mijn weblog, lees dat maar.
Voor de rest wat op Martijn en elders, ook soms, in een gulle bui, hiero wat.
Voor de rest zoeken jullie het zelf maar uit als je zo overtuigd bent van je gelijk.
Het inferieure opvoeden van jullie kinderen straft zichzelf wel op de lange duur.
@ Charles: Oja, anderen demoniseren en jij loopt me gewoon valselijk te beschuldigen. Zo praten jullie je eigen
fascisme dus goed.
En natuurlijk doe je zelf nooit iets verkeerds, hé?
En die ontspoorde kinderen allemaal dan?
Dat is zeker ook mijn schuld of die van de pedofielen.
En een praktiserende pedofiel is net zo gezond als die oma van jou die maar al te graag ook met een knappe
jongeman vrijt.
@ Allen: Willen kinderen geen seks?
Zeker nooit gehoord van de homoboot met minderjarige homo’s op de Gay-parade.
Laatst nog een dertienjarige vader in England.
Waarom zouden meisjes vanaf hun twaalfde jaar toch al ingeënt worden tegen baarmoederhalskanker?
En ik (en jullie) zijn zélf toch óók jong geweest?
Of denken jullie dat alle kinderen allemaal hetzelfde zijn en alleen op hun eigen leeftijd vallen?
Of allemaal plotsklaps op hun zestiende verjaardag veranderen in doorgewinterde hoeren?
Net zoals volwassenen heb je kinderen die al homo zijn, kinderen die vallen op jongere kinderen én kinderen
die vallen op knappe, oudere kerels zoals IKKE.
En als je dat niet bergijpen wilt moet je je moeder maar eens vragen hoe dat zit.
ZIJ snapt het wel (maar wilt er weaarschijnlijk niet eerlijk voor uit komen).”Ja, je wilt gewoon áán hem zitten,
aan zijn lichaam, aan zijn l*l!”
Tenmninste, als ze me ziet lopen staart ze altijd naar mijn KRUIS!
Goeiemiddag!

28.

DNH

21 Feb 2009 om 11:33
En als je het weten wilt: ik ben een voorstander voor gewelddadig verzet tegen pedo-discriminatie en demonisatie.
Dus een militie die anti-pedo-extremisten in de media vermoord, alsook kopstukken van justitie en psychiaters
en zogenaamde wetenschappers die zich schuldig maakten aan het demoniseren van pedofilie.
Punt uit!

29.

Charles

21 Feb 2009 om 12:25
@DNH
Je snapt er nog steeds niets van.
Niemand ontkent dat mensen en dus ook kinderen zich aangetrokken kunnen voelen door andere mensen van
een totaal andere leeftijd. Waar het om gaat is dat minderjarigen die lichamelijk en mentaal nog in ontwikkeling
zijn geconfronteerd worden met zaken die die ontwikkeling kunnen verstoren. Daar is wetenschappelijk genoeg
over te vinden. (De ontwikkeling van het hersengebied dat beslissingen neemt loopt zelfs door tot 25 jaar en als
het over morele zaken gaat loopt dat gradueel door tot pakweg 35 jaar. Wisten we vroeger ook niet!)
Maar wat doe jij hier, je zeurt over oma’s en knappe volwassen mannen!
Trouwens, je hebt mijn vraag nog niet beantwoord waarom je denkt dat sex met kinderen verboden is, zoals je
zelf hierboven ook beaamt?

30.

DNH

21 Feb 2009 om 12:40
Er wordt helemaal niks verstoort als ik kinderen hun gang laat gaan, en zeker geen homotjes van veertien die
op eigen krachten naar homo-ontmoetingsplekken komen om zich daar te laten klaarpijpen!
In tegendeel: je verstoort wat bij ze door ze aan hun eigen lot over te laten en te dwingen tot isolatie en
masturbatie.
Dáárdoor krijg je een tekort aan intimiteit en affiniteit dat zich op latere leeftijd wreekt.
Of dacht je dat het grootscheepse afwijkend asociale en criminele gedrag van de jeugd van vandaag de dag
door de pedofielen is veroorzaakt?
En de wetenschap is niet meer dan napraten wat jullie elkaar allemaal wijs proberen te maken.
Diezelfde wetenschap heeft ook eeuwenlang volgehouwen dat de aarde plat was en het middelpunt van het
universum was.
En wee o wee, net als nu bij een andere opvatting over pedofilie, die er anders aan dacht.
Dat waren ketters en Godslasteraars die de brandstapel verdiende.
Diezelfde wetenschap overigens had vroeger, toen er nog geen sprake was van enige pedofielenvervolging, een
heel andere opvatting over pedofilie…net zoals homofilie, dat was vroeger ook volgens diezelfde ‘wetenschap’
een ziekte die schadelijk was.
Dus loop naar de pomp met je ‘wetenschap’.
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En ik zeur niet over knappe jongemannen, dat zijn de pedofielen waar hier over gediscussieerd wordt.
En de oma zijn jullie moeders en vrouwen die daar mee naar bed willen, in deze discussie dus partijdig zijn en
dus geen recht op inspraak hebben.
Nogal wiedes dat die tegen pedofilie zijn, hehe.
En jullie, stomm’lingen, jullie trappen in hun leugens als een voorbijganger in de hondepoep!
En ondertussen mij wijsmaken dat die fantastische seks die ik op mijn zesde had met God mag weten wie, dat
die schadelijk voor mij was…kom op, man, ga op het dak zitten.
Wellicht dat het dak trapt in dat goedpraten van fascisme van jullie.
Ik niet, heur!

31.

johnmans

21 Feb 2009 om 13:28
Ik respecteer de webmaster dat hij terughoudend is met het weghalen van reacties op deze site, maar de zieke
meneer hierboven propageert seks met minderjarigen en kan wat mij betreft niet snel genoeg gecastreerd
worden.

32.

donkey

21 Feb 2009 om 14:11
“@ donkey: Ja, jij denkt dat ik zeeën van tijd heb en zeker ook nog geld krijg om jullie wat wijzer te maken.
Nuwel, vergeet dat maar.”
Je hebt een hoop te vertellen. Als dat allemaal betaald zou moeten worden, was je de hoofdoorzaak van de
financiele crisis! Helaas lukt het je echter niet, om 4 vragen kort en bondig te beantwoorden.
Ik ben het helemaal eens met charles zijn opmerking hier boven over de wetenschappelijke feiten. Als zo’n
mannetje van 14 op zo’n plek komt, hoort hij iemand van ongeveer zijn eigen leeftijd tegen te komen. Ben
geen expert, maar volgens mij word er wel een bepaald leeftijdsverschil gehanteerd (6 jaar?) door de rechtbank
als een minderjarige er voor kiest om met een meerderjarige om te gaan.
Na je 22e? heb je dus gewoon geen recht meer om het met een minderjarige te doen, ook al kiest die er zelf
voor.
Juriste weet jij of het klopt wat ik hierboven schrijf?
Trouwens iedereen weet toch dat bijvoorbeeld meisjes van 16 altijd een stoere oudere vriend willen. Als ze in
zo’n relatie terecht komen, worden ze bijna altijd wel een beetje misbruikt door zo’n jongen. Ze zijn dan nog zo
lekker naief weet je wel.
Kortom je moet gewoon van kinderen afblijven, uit je verhalen kan ik opmaken dat je weet hoe het voelt als je
ontwikkeling verstoord word. Dat wil je toch niemand aandoen?
“En als je het weten wilt: ik ben een voorstander voor gewelddadig verzet tegen pedo-discriminatie en demonisatie.
Dus een militie die anti-pedo-extremisten in de media vermoord, alsook kopstukken van justitie en psychiaters
en zogenaamde wetenschappers die zich schuldig maakten aan het demoniseren van pedofilie. Punt uit!”
Dus jij wilt dat soort mensen vermoorden? wie had je in gedachten dan? Als je zo’n grote mond hebt wil je dat
vast wel van te voren aankondigen! Toch wel handig dat zo’n ingebeeld vriendinnetje gewoon mee kan naar je
cel he?
Ik heb je gisteren een kans gegeven, om een duidelijk standpunt in dit verhaal in te nemen door je een paar
vragen te stellen.
Als een laffe bedreiging de enige reactie is die je kan produceren, is dit gesprek wat mij betreft verder over.
Dan toch maar weer terug naar mijn oude mening,DNH gewoon negeren en juichen als er weer een pedo word
vermoord. Het is blijkbaar toch oog om oog!
Das best een triest cirkeltje waar je de hele tijd in rond draait!
Als het echt zo erg gesteld is met die anti pedo extremisten, dan zou ik ook maar eens een wat stevigere hut
gaan bouwen in dat park waar je woont. http://www.stopkindersex.com/?p=3472&cpage=1
Dit filmpje gaat een beetje ergens anders over, maar ik denk dat je er nog een hoop van kan leren……..genie!
http://www.youtube.com/watch?v=Me4DrU16TFU
Ik hoop dat je ooit een keer zult inzien, dat anti pedo extremisten jou in principe niks aan willen doen. Ze willen
alleen kinderen beschermen die misbruikt worden door mensen die hun vertrouwen misbruiken, of erger.
Door het vluchtgedrag in je antwoorden, heb ik niet echt het gevoel dat ik een volwassen antwoord kan
verwachten.

33.

DNH

21 Feb 2009 om 14:44
@ johnmans: Nou en?
Hij laat jou stemmingmakerij en oproepen tot geweld toch óók gewoon staan?
En jullie propageren fascisme hiero. Heterofascisme.
Da’s veel erger dan seks!

34.

donkey

21 Feb 2009 om 14:53
Als iemand zich aan een kind heeft vergrepen vind ik castratie redelijk, zowel om de pedofiel als de
maatschappij te beschermen.
Uiteraard moet er uitermate zorgvuldig mee worden omgegaan.
Ik zie dat niet als een oproep tot geweld, maar als een poging om geweld te voorkomen. Je geeft tenslotte zelf
aan dat je er wel voor in bent. U bent een gevaar voor de maatschappij!

35.

johnmans
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21 Feb 2009 om 15:11
DNH, geloof niet dat ik ooit ergens tot geweld heb opgeroepen, dus hou die onzin bij je aub.
Heb me hierboven wel stelliger uitgedrukt dan normaal, omdat ik van je walg, niet omdat je ziek bent, maar
omdat je de - illegale - gevolgen ervan vergoeilijkt en romantiseert.

36.

Charles

21 Feb 2009 om 15:23
@DNH
Mijn vragen aan jou staan nog open:
Je doet dus iets wat verboden is, zoals jezelf zegt. 20 Feb 2009 om 20:20
Wel eens over nagedacht waarom het verboden is?

37.

DNH

21 Feb 2009 om 20:14
@ donkey: beter eengevaar voor de maatschappij dan voor de kinderen, zoals jij bent.
En als jij je kinderen mishandelt moeten ze je handen er af hakken!

38.

karin

22 Feb 2009 om 10:13
@Donkey,Charles en Johnmans durven jullie wel met z’n drieen tegen DNH.
Als het nou een geestelijk volwaardige volwassene was zou ik me er niet mee bemoeien maar dit is toch
overduidelijk een heel ander geval.
Een getraumatiseerd en infantiel persoon met grootheidswaanzin, wonend in een gammel hutje, zoekend naar
enige erkening, die hij waarschijnlijk in zijn jeugd heeft moeten ontberen.
Ik snap jullie pogingen om enige redelijkheid uit hem te halen, maar wat er niet in zit valt er niet uit te halen.
Laten we onze energie gebruiken met zaken waar we wel iets in kunnen bereiken en DNH maar als een
(weliswaar in de wegstaand, dus maar omheen lopen) stukje meubilair op deze site beschouwen.

39.

indian

22 Feb 2009 om 10:37
DHN.
Na alle gepraat, is het nu duidelijk. Je verhaalt over DIE FANTASTISCHE SEX die je op je ZESDE jaar hebt
ondergaan.
Daar ligt het kernpunt.
Dat is het tijdstip, waarop jij jouw richting in bent geduwd.
Ik hoef niet te weten, hoe dat toendertijd precies is gegaan met jouw.
Maar zonder insideinformation weet ik WEL, dat dat toen NIET van jou is uitgegaan.
Dus diegene die dat TOEN met je uithaalde heeft jouw geest gebroken.
Ik weet, welke emotionele veranderingen in je hoofd worden aangebracht, door zulke zaken op jonge leeftijd.
Diegene die dat moet ondergaan, gaat zelfs van de DADER houden, maar komt later in een geestelijke spagaat
terecht, waar hij/zij NOOIT meer vanaf komt.
Hij/zij blijft met dualistische, met tegenstrijdige gevoelens achter, die slechts door andere medeslachtoffers te
begrijpen zijn.
Het is net als met drugs, sl;echts drugsgebruikers herkennen elkaar,
en iemand die nog nooit drugs gebruikt heeft WEET NIET hoe dat is, en kan er OOK NIET ACHTERKOMEN.
Slechts door het zelf te gaan gebruiken, weet je het.
Dat geld ook voor roken, gokken, stelen, liegen, sex,in feite voor alle VERLEIDINGEN, die dit leven met zich
meebrengt.
DHN, eigenlijk is het heel ERG, al deze zaken. Ook al voel ik veel kompassie met jouw, en je achtergrond, blijf
ik toch van mening, dat ondabnks dat je beschadigd bent, buiten je eigen schuld om, je NIET het recht hebt,
om die beschadigingen bij anderen, en ik bedoel kleine kinderen OOK aan te brengen. Ook al zal dat jouw
inwendige pijn tijdelijk verlichten, want DAT is de hoofdoorzaak.
Je doet het om je eigen pijn te delen.
Je doet het dus VOOR JEZELF., en wat de historie ook geweest kan zijn, DAT RECHT HEB JE NIET.
En ik bedoel NIET het recht zoals in de wet staat.
Ik bedoel het natuurrecht, dat ieder levend wezen, uniek is, vrij moet kunnen opgroeien, open en eerlijk moet
worden opgevoed, zonder met BALLAST van de opvoeder of regering of mooie buurman , wat ziek zeg, MOOIE
BUURMAN, hoeft te leven.
Hoe mooi is iemand na een poosje? IEDEREEN verlept toch na lange tijd?
Leer die kinderen het geheim van de Eeuwigheid, van de natuur, van de verwondering van alles wat er is in de
natuur, van de pijn die er is in de natuur, moord en doodslag in de natuur, hoe eng dat ook is.
En troost ze geestelijk ipv er lijfelijk tegenaan te gaan.
Want als sex HOOFDZAAK zou zijn in de natuur, dan zaten de genitalien wel gemonteerd op het voorhoofd.
Ik heb nog nooit een levend wezen gezien , die dat vertoonde.
Onderzoek je zelf DHN, kijk in de spiegel naar je eigen kop, een uur lang, trek gekke bekken tegen jezelf, dan
kom je vanzelf tot inzicht dat je ontdekt, dat ook jij beschadigd bent tot in je diepste wezen.
Analyseer en maak jezelf weer beter, want DAT is de zaak.
Niemand kan dat voor je doen, en ik weet dat dat verdomde moeilijk is, maar je bent tov deze aarde HET
VERPLICHT.
Ik weet dat je met hulp van de oneindige geest in het universum het kunt redden.
Ik wens je ALLE kracht toe, en dat meen ik echt.

40.

DNH

22 Feb 2009 om 12:43
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@ indian: O, eerst zit meneer me te bedreigen en nu probeert hij door rede en ratio zijn gelijk te halen, nuwel
mijnheer: ik lees u bericht geeneens.
De eerste zin al zegt me genoeg: meneer predendeert meer van mij en mijn verleden te kennen dan ikzelf.
Nuwel, je lult maar raak.
Maar nu weer even serieus:
@ Allen:
Het is me overduidelijk: IK, DNH ofterwijl ‘Het Genie’ -en deze nickname heb ik niet voor niks gekregen
natuurlijk- heb deze discussie weer eens ruiterlijk gewonnen, gezien de argumentatie diewelke door mijn
opponenten gebezigd wordt -nouja, argumenten; liever gezegd ‘houding’, namelijk die van beledigen, valselijk
beschuldigen (van ontucht) en, kwalijker, bedreigingen uiten.
Vooral dat laatste is een teken van onmacht en een indicatie dat ik gelijk heb, zoals ik altijd gelijk heb wanneer
het over pedofilie gaat, eenvoudigweg omdat ik eerlijk durf te zijn waar jullie, lafbekken, elkaar alleen maar
durven na te praten in een zwakke poging ethisch correct te gelijken en niet de volkswoede op de hals te halen
diewelke ik me dagelijks getroosten moet.
Hahaha! Jullie praten elkaar tegen, dat is nog het leukst.
De één zegt dat seks voor alle kinderen altijd schadelijk is en als ik dat dan ontkracht met het weldegelijk
gefundeerde argument dat kinderen, minderjarige homo’s uit eigen beweging, meevaren op een GAYparade, in
Engeland jongens van dertien al vader zijn en hier jongens van veertien op homo ontmoetingsplaatsen
rondstruinen, dan wordt er weer gezegd dat het niet HOORT, of je moet minstens 22 jaar zijn (hè, donkey).
Wat een onzin, jullie moeten zelf eens met je homogezicht een homo-ontmoetingsplaats opzoeken om te zien
hoe het daar gaat.
Dachten jullie nou echt dat iedereen elkaars leeftijd gaat vragen, het is meestal pikkedonker daar, laat staan
dat je gaat zitten zeuren om leeftijd!
Jullie salonfähig geauwehoer slaat dus helemaal nergens op en doet kinderen alleen maar kwaad. Zoals jullie
heterofielen kinderen altijd kwaad doen.
En zo kan ik nog wel even door gaan.
Maar goed, als je zelf het niet zo erg vind dat kinderen dood worden gemaakt (tenminste ik hoor jullie er nooit
over) lig je al helemaal niet wakker dat kinderen liever lekker klaargepijpt willen worden dan het alwéér zelf te
moeten doen of door een vriendinnetje alleen maar om voor hetero door te gaan, hé?
Weet je wat jullie moeten doen?
Lekker terug naar SKS gaan, want dáár komen jullie vandaan natuurlijk -ik zag gisteren nog een linkie daar
naar hiero- en elkaar lekker gaan wijs maken dat pedofielen een gevaar vormen voor die rotkinderen van jullie.
En indian: als ik je zo hoor dreigen lopen je kinderen meer gevaar door JOU de keel doorgesneden te worden
als je ruzie hebt met je vriendin dan dat ik aan die lelijkerds ook maar met één vinger zou willen komen.
Hahahahaha! Doe de groeten aan je vriendin, en heus: zij wilt ECHT niet dat ze MIJ castreren, heur!
“NEEN!!!”
Hahahahahahahaha! Goeie mop, hé?
“NEEN, niet castreren!”
Snap je hem of moet ik die nog uitleggen ook?
Whahahahaha!
“Neen, doe hem niet castreren, sla hem maar in elkaar maar castreer hem niet, in godsnaam!”
Whèhèhèhèhèh….

41.

DNH

22 Feb 2009 om 12:47
O, god, ik ben de allergrootste mop, te weten Karin, nog vergeten.
Kindje toch, had je even geen klant die erop wilde?
Zó duur zul je toch wel niet zijn? Of kom je nu hier de hoer uit hangen?
Lekker iedereen tegen me ophitsen, zoals jullie wijven zo goed kunnen, omdat je zoooo jaloers bent op die
jonge mooie meiden die al die geile kerels voor je neus wegkapen, hm?
Tja, jôh, had je maar altijd vijftien jaar moeten blijven, dan had ik ook nog wel twee tientjes voor je willen
neerleggen, heur.
Hahahahahahahahahaha!
“Ja, en nu even van achteren!”
- “Neen, dat doet zo een pijn!”
“Ach, kom, toe nu!”
- “Nou, vooruit dan. Omdat je zo aandringt!”
Hahahahahahahahaahahha!
‘Omdat je zo aandringt!’Whoeoeoehahahahahahaha!
Wat een gein, zeg!

42.

karin

22 Feb 2009 om 13:24
Sloeg ik de spijker op zijn kop DNH?.
Nou liefie mijn sexleven ga ik niet met jouw delen, en al zou je een ton neerleggen en de enige (wat voor man
moet doorgaan) man op aarde zijn zou jij nog niet over me heen mogen.
Ik kan niet onder de indruk raken van je epistel helaas, verder heb enorm met je te doen maar je wordt
zolangzamerhand wel een erg in de weg staand stuk meubilair
Ga maar weer lekker tekenen schatje ,het komt wel goed!

43.

DNH

22 Feb 2009 om 13:36
Karin: Je hoeft je zakenle, ehm, ik bedoel seksleven ook echt niet te delen met mij, totaal geen behoefte aan,
je bent voor mij ietsjes te OUD!
Daaraantegen ben jij maar al te geinteresseerd in het mijne, zoals zovele andere hitsige ouwe wijven die in hun
jeugd veels te veel tekort gekomen zijn omdat dat niet MOCHT!
Tja, het is ook zó lekkeur, he? Zo een knappe kerel!

44.

donkey

22 Feb 2009 om 13:37
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Soms gaat het niet om winnen DNH, maar om redelijkheid.
Aan je laatste comments te zien beschik jij daar niet echt over!
Als iemand na zijn 16e met iemand van 80 wil zijn, gaat hij/zij zijn gang maar. Met dat leeftijdsverschil geef ik
alleen mijn idee van hoe er door de wet naar gekeken word, ik geef zelf al aan dat ik niet zeker weet of dit
correct is.
Wat mij betreft heb je jezelf met je laatste comments helemaal gediskwalificeerd voor enige verdere
communicatie met mij.
Ik heb geprobeerd je normaal aan te spreken en zelfs nog een klein beetje begrip te tonen voor je situatie. Je
bent blijkbaar niet bereid, of in staat, om op onze vragen in te gaan. Ik weet dat je jezelf heel belangrijk vind,
maar helaas zijn er veel belangrijkere zaken waar ik me mee bezig wil houden. Ongewild heb je al mijn vragen
in ieder geval wel beantwoord. mijn mening staat voorlopig vast!
Net zoals indian heb ik veel medelijden met je en hoop dat je snel geholpen zult worden!
sterkte!
pfff wat was het topic ook alweer?……oh ja
Geenstijl of pedo-prof Theo: wie is de foutste?
pedo theo is gewoon een zielig ziek iemand die snel gecastreerd moet worden en daarna geisoleerd van de
maatschappij een 2e maasvlakte moet gaan aanleggen ofzo. Geenstijl is echt fout, wat mij betreft werken ze
mee aan de ondergang van ons rechtssysteem! Ben ook al vaak weggejorist en zelfs geband omdat ik om
onderzoek naar joris demmink vroeg…bah bah.

45.

DNH

22 Feb 2009 om 13:48
@ Donkey: Redelijkheid en ’snel castreren’ in één en dezelfde post?
En jij vindt dat ik mijn kostb’re tijd daar aan besteden moet?
Ze moesten jullie mond dichtnaaien en jullie handen er af hakken, zodat je niet meer kunt liegen en geen kind
meer kwaad kan doen of vermoorden. En dit is weldegelijk redelijk!
Neen, alsjeblieft géén antwoord!

46.

hallieballie

22 Feb 2009 om 14:22
@DNH
Heb de reacties van je gelezen.
Ik kan er ook niks aan doen dat een 6 jarig jongetje mij met smekende ogen vraagt om gestraft te worden.
Ik zie namelijk aan hun ogen dat ze hier om smeken.
Ben natuurlijk wel zo redelijk om dat leuke ventje ineens het licht uit zijn ogen te slaan.

47.

Verbeet

22 Feb 2009 om 17:10
Mensen, hou nou toch op met die narcist DNH van repliek te dienen. Zo helpen jullie mee aan de vervuiling op
dit forum. Ik lees al lang niet meer wat deze kwiebus schrijft. Moeten jullie ook doen. Echt, het helpt.

48.

Charles

22 Feb 2009 om 19:47
@ Verbeet
Ik volg je voorbeeld, niet meer reageren op DNH.

49.

karin

22 Feb 2009 om 22:53
QVerbeet en Charles ik sluit me hierbij aan.

50.

DNH

23 Feb 2009 om 12:16
@ Verbeet: Haha! Ik schrijf al bijna tien jaar onder mijn naam, die onderhand wereldberoemd is in dit land.
Iedereen die de waarheid niet wilt horen probeert mij te bannen en te discommuniceren, zoals jij hierboven.
Echt, zó slim ben je niet, er waren er al zoveel vóór je!
En DNH stopt alleen God. Echt waar, jij kneus brengt mij niet tot zwijgen, hoor!
En kwibus schrijf je zonder E.
Ga terug naar school voordat je je gal spuwt op genieeën als IK.

51.

DNH
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23 Feb 2009 om 12:18
@ Verbeet en @ Charles: Kijk uit. Karin probeert een slaatje te slaan uit jullie.
Hoogstwaarschijnlijk is ze op jullie geld uit. En probeert ze jullie in bed te krijgen. Niet op ingaan!
Ze doet het met ie-der-een!

52.

DNH

23 Feb 2009 om 13:57
@ Verbeet en Charles: Propaganda en censuur, de wapens van fascisten die geen andere mening tolereren.
Uiteindelijk geven jullie mij dus weer GELEYCK in deze.
Fijn gevoel geeft dat, weet je?!

53.

DNH

23 Feb 2009 om 19:53
Het grappige is, om nog even terug te komen op jullie reactie, dat jullie te bang zijn om met DNH in discussie
te gaan, zo bang dat je hem tegen alle ethische regels in probeert te verbannen, dus te muilkorven.
En dat om redenen die jezelf ook begaat, namelijk het op de man spelen.
Ik wordt hier bedreigd en er wordt off topic op mijn persoon gespeeld, waar natuurlijk noch door donkey noch
door katrin noch door verbeet iest van wordt gezegd.
Als ik dan repliek geef in dezelfde trant staan jullie als kinderen te schreeuwen dat DNH hetzelfde doet als wat
jullie óók doen.
Charles en die verbeet bijvoorbeeld proberen eerst door argumenten mij van hun gelijk te overtuigen en als ze
dat dan niet gelukken houden ze zich stil totdat ik katrin van repliek dien, dán trekken ze zich uit de kast en
janken dat ik me immoreel zou gedragen en roepen anderen op mij te discommuniceren.
Hahahaha, wat een oneerlijke schizofrene gekken zijn jullie toch.
En elkaar lekker gelijk geven, net alsof jullie ook echt gelij hebben.
Maar onderhands bekennen dat pedofilie gewoon LIEFDE is, kinderen behoefte hebben aan seks met pedo’s en
de hele pedofielenvervolging illergaal en fascistisch is, gestoeld op een collectieve geestesziekte.
Iedereen die meelezen en zien kan ziet het.
Behalve jullie….
Fijn, om elke keer weer gelyck te krijgen.

54.

Barbelo Perfect Glory

24 Feb 2009 om 20:20
@ DNH, ik zal je een verhaaltje vertellen.
Kijk je hebt consciousness. Ieders brain en systeem is een volledige chemische reactie. Iedereen heeft een
ander patroon van actie en reactie.
Iedereen heeft zo, zelfs onder gelijke omstandigheden een andere kijk op de reality. Een mens moet dat inzien,
het gevolg is ook dat je moet inzien dat bepaalde acties vaak altijd dezelfde reacties opleveren.
Dat is compleet onzinnig vanuit een soul gezien. Het is verslavende emoties die op een bepaald niveau altijd
voedsel nodig hebben en maar kortstondig ´vervuld´ kunnen worden.
Creeren doe je alleen of gezamelijk met anderen op gelijkwaardig niveau.
Ooit in time and space is er een enorme impact geweest dat een enorme onbalans heeft gegeven. Je ziet het in
alle dingen terug, in religie, in continenten en culturen.
Veel patronen zijn in ieders DNA geweven, en zo zijn er ook dus de pedofielen die dit patroon in zich hebben.
Dat is op zich een hele opgave, en in consciousness is dit aanwezig zoals gezegd en deze mensen manifesteren
dat in hun gedachten.
Alleen nu komt het punt.
Het is de bedoeling dat deze mensen dat in gaan zien, ook dat hun actie en reactie tegenover kinderen
volkomen ongelijkwaardig is.
Ze zullen naar een ander gedeelte in hun brain moeten van actie en reactie, zodat ze dat niet meer hebben.
Echter de groep pedofielen hebben de wetten smoezig gemaakt, zodat er geen enkele druk is. Alles mag en kan.
We hebben het dus over de pedofielen die de gedachten hebben vaak dag en nacht. Ieder brain, als receiver,
kan zomaar wel eens wat oppikken uit het massa bewustzijn, en zeker de gevoelige mensen, velen zien dat in
en wuiven het weg met een glimlach.
Dan een actiefe pedosexueel. Kijk in de wereld en kinderen van een aantal maanden oud worden al misbruikt
en 5 jarigen worden verkracht het gaat door in latere leeftijden in ongelijke verhoudingen.
Dat is enorm ernstig en een enorm grote zorg op dit moment.
Het belangrijkste is, hoe krijgen we het uit het bewustzijn, want gaat een pedo vandaag dood, wil ie gelijk
morgen weer terug naar de aarde om er vanaf te komen. Eenmaal geboren willen de meesten er niet meer
vanaf, en dat gaat maar door.
Als ik op een fiets pad loop en komt een meisje van 10 langs fietsen en valt vlak voor mijn neus. Ik kijk haar
aan en zie in flitsen haar verleden, heden en potentiele toekomst. Wel is het een kind op dat moment in time en
space, in emotionel, mentale en fysieke vormen in groei, ook dus in deze wereld en zal daarin moeten groeien
om weerbaar te worden. Nu zeg ik tegen het kind, dear child cry your tears, take the time. Ik vestig de
aandacht na een minuut of 5 op de wind en de dieren om haar heen. Dan pakt ze de fiets weer op en gaat naar
huis, Thusigekomen zegt ze tegen de ouders, ik wil op vioolles en wil later dierenverzorgster worden en eist dat
ze elke week de natuur in mag met haar ouders.
Dan loop jij daar en valt hetzelfde kind. Jouw gedachten gaan gelijk naar. Kind huil maar, lat me je
schaafwonden eens zien, ja dat is ernstig, ik zie daar een motel verder op, laten we daar heen gaan, zodat we
foto’s kunnen maken voor de verzekering.
Daar aangekomen, vind je ook dat een massage gewenst is etc etc.
Het kind komt huilend thuis en is stil. Het zegt tegen de ouders, ik wil geen hobbies meer. Ik wil niet meer naar
buiten en wordt terug getrokken, weg toekomst en mogelijkheden.
Jij gaat in die zelfde avond naar je pedo club om de fotos te laten zien en je collega’s zeggen met gekheid, had
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haar meegenomen, dat had ze zeker leuk gevonden.
Geen enkele pedofiel of pedosexueel, ook als ze ooit slachtoffer zijn geweest hoeft te handelen.
Ze hoeven het niet en als ze het toch doen zijn ze niet zielig.
De huidige wetten beschermen jullie nog met taakstraffen en boetes.
En als je privacy wordt aangetast lopen jullie huilend naar de politie om aangifte te doen.
Alles omdat jullie verwend zijn in deze time en space.
Kijk pedofielen hebben een lange tijd de kans gehad op acceptatie en de tijd gehad dat ze er wat aan konden
doen.
In time en space, consciousness is rising en dat verlavende en vernietigende patroon zal sneller afgetrafd
worden.
Jij en pedosexuelen horen niet in een samenleving.
Dat kan je een samenleving niet aandoen, en het is ook beter voor jullie.
Kinderen hebben ook een vrije wil dat heb je namelijk ook te respecteren.
Dan, omdat je waarschijnlijk weer huilend gaat reageren ga ik je vanzelfsprekend negeren. Zolang je mijn
tijdslijn niet kruist in mijn relaity beschouw ik je als nutteloos.
Praatsessies doe je maar met je eigen hulpverleners.
Vertel je pedoclubje maar dat the circles of times are spinning en dat het tijd wordt dat ze iets aan hun gedrag
gaan doen.
Time is 1 ding, space is een ander ding en realities zijn dan feiten.
Pedosexulen hoorden nooit in time and space en zo zal het resultaat ook weer zijn.
Wytches
http://www.youtube.com/watch?v=pVMV40rlLuM&feature=related
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3.

Observator

16 Feb 2009 om 15:19
En wéér is er een dode te betreuren.
Al een poosje dood trouwens.
Geen Stijl zaliger nagedachtenis.
Wie had dat ooit kunnen denken?

4.

groot

16 Feb 2009 om 16:08
@ Observator 16 Feb 2009 om 13:50
Het weblog “GeenStijl” is anders DE maatstaf voor alle andere weblogs.
Eh .. voor Wikipedia, bedoel ik.
Dr. Bernike Pasveer van Wikipedia, alias “Rododendron”:
(hardop voorlezen met limburgse tongval)
KWOOT
Voor verwijderen van site. Relsite met niet tot nauwelijks landelijke bekendheid. Heeft 0,001% van de impact
van een vergelijkbare site als Geenstijl.nl. De medewerking van bekende persoonlijkheden valt in de praktijk
erg tegen. Rododendron 25 jan 2009 14:57 (CET)
UNKWOOT
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Te_verwijderen_pagina’s/Toegevoegd_20090124
Hoe ze aan haar titel komt? Veel telegraafblogs gelezen!

5.

Observator

16 Feb 2009 om 16:28
Tsja, Groot, wat moettunwudaarnouwmee?
ERG jammer dat Geen Stijl gecorrumpeerd is geraakt.
ERG jammer dat de ooit zelfbenoemde flinkerds lafaards werden.
ERG jammer dus dat ze zwichtten voor het geld.
(of was het dat niet alléén?)
ERG jammer dat andere sites hun imago moeten trachten over te nemen.
ERG jammer dat dit weer veel tijd gaat kosten.
En ‘Bekende Persoonlijkheden’?
Is dat niet vragen om moeilijkheden?
Geef MIJ maar ‘De Onbekende Persoonlijkheid’
DIE is namelijk degene om wie het draait.
Gelijk de ‘Onbekende Soldaat’.
Die zijn leven gaf voor jou en mij.
Zoals mijn onbekende vader, zonder zelfs door een kogel te sneuvelen.

6.

Verbeet

16 Feb 2009 om 17:02
Ik heb tot 2x toe geprobeerd deze tekst op GeenStijl te posten:
Theo van Willigenburg was en is wellicht nog steeds bevriend met de pedo op het ministerie van justitie, de
secretaris generaal Joris Demmink (JD). Die JD is door Turkije als gevolg van zijn pedopraktijken gechanteerd
en heeft daardoor de Koerd Baybasin voor levenslang in een Nederlandse cel latgen opsluiten. Wat een zootje
daar bij justitie en de rechtelijke macht.
Die post werd niet geplaatst, maar daarop verscheen er een scherm met de volgende tekst:
GeenStijl
De stofzuiger van het internet
Fout
E: Registratie is verplicht. Ben je wel geregistreerd en ook ingelogd? Log dan even opnieuw in.
Beste commenter, je zult waarschijnlijk eens wat minder snel achter elkaar moeten commenten. Denk je wel
even na of andere mensen wel op je bijdrage zitten te wachten? Neem in de tussentijd de huisregels nog eens
door. De commentaarpanelen zijn geen showchat. Wil je controleren of je een ban hebt? Dan moet je hier zijn.
Micha, ik kan jullie melden dat ik bij GeenStijl ben geregistreerd en ingelogd.
Blijkbaar zit er nu een filter op GeenStijl die het woord “Demmink” eruit zeeft. Dat was tot voor kort nog niet
het geval.
Dus Micha, Joris Demmink is wel degelijk een offensief begonnen tegen het op internet plaatsen van negatieve
berichten over hem. We zullen dus nog meer fora zien te vinden die zich niet laten naaien door JD.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1518/geenstijl-jat-artikel-blijft-demmink-beschermen.html (2 of 6) [3/11/2009 12:13:48 AM]

Test uw klokkenluiderkennis!

logoquizzed.gif

Geenstijl jat artikel, blijft Demmink beschermen at Klokkenluideronline

7.

Observator

16 Feb 2009 om 17:27
Nou Verbeet, een en ander betekent dus dat je straks hier bij Rinkelbellen-online kunt wachten op het
schermbericht:
‘EVEN GEDULD, AUB’
Dat Haagse fascistenzooitje (= machtsmisbruikers in dit geval) zal er geen gras over laten groeien.
Nou ja, wél over het graf van Klokkenluider-online natuurlijk.
GETVER!!!!
Waartoe boosheid al niet leidt!

8.

groot

16 Feb 2009 om 17:34
@Observator 16 Feb 2009 om 16:28
De rol van de Telegraaf kan je hier ook rustig in hetzelfde historische perspectief plaatsen.
Ik blijf “hangen” op het enigma van je onbekende vader. Bouwjaar ‘45?

9.

Observator

16 Feb 2009 om 18:02
@ GROOT
16 Feb 2009 om 17:34
MIJN bouwjaar althans verschijningsjaar is 1940 (zegge aannemings-bouwjaar 1939 dus eigenlijk), Groot.
Jarenlang, dank zij fascistisch beïnvloede machtsdommerikken met ‘Gott sei mit uns’ op het koppel, dan wel
dito -maar deels begrijpelijke- lafaards, zónder een vader opgegroeid. Ook bij geboorte wassie er al niet
trouwens. Hij zat in de ‘verkochte’ Peellinie.
Vader (begrijpelijk hoop ik) ontkennen (’Jij bént mijn pappa niet!’) toen deze weer ‘opdook’ met als later
argument ‘Maar je had ook zo’n raar petje op’ (alpino, van Fransen gekregen) (Tijd van handeling: 1945).
Vader later, na een meer positieve maar armoedige tijd, alvorens hij stierf, leren kennen als iemand die ernstig
leed aan oorlogstrauma’s. Slaap was hem vreemd. En áls hij sliep: nachtmerries. Diverse kankers waren zijn
einde.
TE persoonlijk, dit? Het zij zo. Het is MIJN trauma.
Telegràf: Zeker, net zo’n geval als Geen Stijl, inderdaad.
Maar hoe, HOE kan zoiets bestaan?
Hebzucht of bedreiging?
Ik wéét het niet. ECHT niet.

10.

johnmans

16 Feb 2009 om 18:21
Ben nou toch eens blij DAT er aandacht voor is! Zoals je bij Heertje deed, die overigens helemaal niets over
jouw missie schreef, maar goed.
In de reacties bij GS staan tal van van verwijzingen naar hier, Justitie (Tonino) en Demmink, wat voor de
mensen hier toch alleen maar winst is?
Nee, we gaan elkaar weer lopen afkatten en iedereen die overdag niks beters te doen heeft verzint weer dingen
die er niet zijn.
Voorbeeld: Verbeet, je ziet spoken.
Je foutmelding bij GS krijgt iedereen wel eens daar. Het gebeurt als je wat snel achter elkaar post of als GS die
spamfilter wat strakker heeft gezet. Hebben alle regelmatige reaguurders wel eens.

11.

groot

16 Feb 2009 om 19:41
@ Observator 16 Feb 2009 om 18:02
Heftig.
Je het “erfelijke” deel van de trauma’s, naar je kinderen toe, beperkt kunnen houden?!
Zie dat als een persoonlijke gift, een schenking ten koste van jezelf, ter vermeerdering voor de toekomst.
Iets om goed over te voelen. Als dat zo is.

12.

Denizzz

16 Feb 2009 om 19:55
@Verbeet
16 Feb 2009 om 17:02
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ik lees hier al een tijdje alle berichten en ben ook geen-stijl lid, maar jij gaf aan dat er een filter op zit met
‘demmink’
Ik kan wel posten op GS , ook ‘demmink’… zie reacties…
Denk dat je toch een ban aan je broek hebt!

13.

rabarberke

16 Feb 2009 om 20:00
Geenstijl linkt naar een artikel in het AD van gisteren. Waarom kan dat de bron niet zijn?

14.

Rudolf Paul

16 Feb 2009 om 20:00
ik ben daar ook gebanned nadat ik demmink noemde

15.

Denizzz

16 Feb 2009 om 20:01
ik NOG niet

16.

Observator

16 Feb 2009 om 21:06
@ GROOT
16 Feb 2009 om 19:41
Traumainvloeden niet alleen voor de kinderen beperkt, maar uitgesloten.
Voor mezelf bleef over: een bloedhekel aan loze autoriteit.

17.

groot

16 Feb 2009 om 21:15
@Observator 16 Feb 2009 om 21:06
Positieve gevolgen, zou je bijna denken.

18.

Gebruikersnaam

16 Feb 2009 om 21:23
Ik schreef het al lange tijd terug dat Geenstijl een propaganda blog is. Pure propaganda onder een
‘onafhankelijk/rebels’ jasje.
Om de zoveel tijd schrijven ze ook artikelen om de JSF aan te prijzen. Dan proberen ze de alternatieven voor de
JSF in slecht daglicht te stellen.

19.

groot

16 Feb 2009 om 21:31
@Gebruikersnaam 16 Feb 2009 om 21:23
Dieptepunt:
http://i44.tinypic.com/w1vdqo.jpg

20.

Verbeet

16 Feb 2009 om 21:42
@ johnmans 16 Feb 2009 om 18:21
Zeg wijsneus, zing eens een toontje lager. Ik had al weken, zo niet meer dan een maand niets gepost op
GeenStijl. Je bent een raar mannetje johnmans, wellicht ben je een van de liefjes van Demmink.
@ Denizzz 16 Feb 2009 om 19:55
Zie hierboven, en NEE ik heb geen ban, en JA dat van die links met daarin het woord “DEMMINK” heb ik ook
gezien. Is vreemd. Denizzz, waar en wanneer blies jij de last post op GeenStijl dan?

21.

Denizzz

16 Feb 2009 om 22:56
je link stond er een uurtje op ongeveer! daarna toch gemod…
heb iig wat promo voor je gedaan!
“-edit flikker eens op met die kudt site. - “
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22.

Denizzz

16 Feb 2009 om 22:58
@verbeet
tussen half 8 en 8 uur ergens….

23.

johnmans

17 Feb 2009 om 01:22
Verbeet, ik schetste iets wat veel mensen overkomen is afgelopen twee weken. Er zat vorige week een
linkspammer op GS , vandaar dat de boel strakker stond denk ik. Links worden er daarom ook niet meer
klikbaar weergegeven.
Wat je me verder allemaal toedicht is echt jouw probleem, veel plezier ermee.

24.

RuudHarmsen

17 Feb 2009 om 08:15
Breaking: en nou wil die Sjuul Paradis ook nog een omroep voor Wakkere Dieren beginnen of zo iets, gratis
voor abonnees van z’n krant.

25.

rabarberke

17 Feb 2009 om 08:58
Micha, Geenstijl linkt naar een recent artikel van in het AD. Hoe kom je er bij dat ze jouw artikel gejat hebben?

26.

johnmans

17 Feb 2009 om 10:02
Twitter van Pritt:-)
http://twitter.com/Pritt/status/1215874935

27.

Verbeet

17 Feb 2009 om 13:08
Inmiddels heb ik mijn posting op GeenStijl herhaald en de kritische woorden met underscores aan mekaar
geplakt, als volgt:
Theo van Willigenburg was en is wellicht nog steeds bevriend met de pedo op het ministerie van justitie, de
secretaris_generaal_Joris Demmink_(JD). Die JD is door Turkije als gevolg van zijn pedopraktijken gechanteerd
en heeft daardoor de Koerd Baybasin voor levenslang in een Nederlandse cel latgen opsluiten. Wat een zootje
daar bij justitie en de rechtelijke macht.
Klagmerot | 17-02-09 | 12:52
Nu wordt mijn post wel doorgelaten. Dus lieve kijkbuiskindertjes, underscore je spaties en het speeltje van
GeenStijl gaat kapot.

28.

Juriste

17 Feb 2009 om 15:05
Van Folkert Jensma heb ik een e-mail gekregen. Het komt er op neer dat er geen confronterende berichten in
de krant mogen verschijnen van een academica over de manier waarop de machtshebbers met het plebs
omgaan. Over de onderdrukking van academisch geschoolde vrouwen in Limburg mag ik al helemaal niet
schrijven, want het onderwerp vrouwenonderdrukking is door de media gelinked aan de moslims.

29.

Jos

17 Feb 2009 om 20:14
Joris had het druk zo te zien, nu pas bericht weg:
Heeft u een ban? Controleer hier!
U heeft een userban
U heeft een IP-ban
Jeuj….

30.

donkey

18 Feb 2009 om 13:56
hehe join the club jos!
nog leuke mailtjes naar ze gestuurd waarin je om de reden vraagt?
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31.

Jos

18 Feb 2009 om 22:04

Geen zin in, tijdverspilling

;)

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
« Het Farmaceutisch Complot (12): meer media!

Kranten kapot, strijd nu verplaatst naar web »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties
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Onderteken voor vervolging Demmink

Gepubliceerd door Micha Kat 27 januari, 2009 in Algemeen.

stellen.

Onderteken petitie voor
vervolging Demmink

Geert Wilders cs. slaan terug! Nu de rechterlijke macht, gedekt door het ministerie van Justitie en
Joris Demmink, de frontale aanval heeft geopend op de PVV via een politieke opdracht van het

Klokkenluidermenu

Amsterdamse gerechtshof aan het OM Wilders te gaan vervolgen, slaat de PVV keihard terug via

Recente Berichten

kamervragen van fractielid Raymond de Roon aan de minister over zijn pedofiele en criminele SG.
Het leuke is dat Hirsch Ballin zichzelf reeds totaal heeft opgeknoopt in deze zaak door voor de camera
van JDTV te roepen dat ‘het gewoon niet waar is’ dat er al drie keer aangifte tegen Demmink is
gedaan. We zijn benieuwd naar zijn antwoorden. Eerder werden kamervragen over de zaak-Demmink
binnen drie uur beantwoord.
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karin

Gerelateerde Berichten

27 Jan 2009 om 18:15

De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland
De moed die me gisteren in de schoenen zonk begint langzaam weer terug te komen zou het dan
toch……………….?

●

Belangenverstrengelingen bij Het Parool
2.

Samantha

kerstdemmink

●

27 Jan 2009 om 18:25
Nooit de moed opgeven, Karin, integendeel. Vertrouwen is de basis om met zo’n zaken doelen te bereiken!
Gewoon doorgaan zoals Micha.

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven
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Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel
3.

harry50

27 Jan 2009 om 18:28
Meesterzet van de ,,PVV,, maar zal ook wel vast lopen in de bagger.Eventueele reactie van de overheid
(justitie) kan zijn dat Wilders perongeluk een keer niet zo goed beveiligd word.Een goed lezer begrijpt wat ik
bedoel want we leven hier in een heel raar landje soms !!!!!

4.

Dorotee

overheid
●

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?
●

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

27 Jan 2009 om 18:33
Ook nu kun je snelle antwoorden verwachten:
1. Ja
2. Nee
3. Nee
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5.

E-bee

Bezoekers

27 Jan 2009 om 18:35
Precies Micha! Hirsch Ballin dient zijn conclusies te trekken, weinig objectief ook en geeft blijk van een bij
voorbaat al leugenachtige instelling. Allemaal van toepassing op dit schuim der natie.

6.

Er is toch nog maar 1 x echt aangifte gedaan tegen Joris Demmink, door Baybassin? Frank Leenders heeft zijn
aangifte ingetrokken en is later veroordeeld wegens het doen van valse aangifte (en errug betrouwbaar lijkt hij
mij ook niet hoor - hij ziet er uit als een junk en gedraagt zich ook zo, sneu genoeg voor hem hoor). En
Baybassin werd niet ontvankelijk verklaard. Daarin had de rechter juridisch gezien gelijk natuurlijk, want
Baybassin was ook geen direct belanghebbende in de misbruik-zaak. Wat ik wel jammer vind is dat de aangifte
van Baybassin voor het OM of de Rijksrecherche geen aanleiding was om nader onderzoek te doen. En dan
hebben we nu deze aangifte, die blijkbaar niet behandeld wordt. Welke aangifte mis ik dan? Overigens hechtte
ik geen enkele waarde aan de ontkenning door Donner toentertijd, die man was een flapdrol. Maar Hirsch
Ballin? Tja, hoe je ook over hem denkt, ik ken hem als een integere man die - naar mijn overtuiging - Demmink
niet zou verdedigen als Demmink écht schuldig zou zijn. Dus: of Demmink heeft het niet gedaan en Hirsch
Ballin heeft daar bewijs van of Hirsch Ballin is onvoldoende geinformeerd. Demmink heeft de gewoonte om
mensen chantabel te maken, maar ik denk niet dat hem dat in het geval van Hirsch Ballin gelukt is of zou
lukken. Daar is Hirsch Ballin te rechtlijnig voor. Als Hirsch Ballin onvoldoende geinformeerd is - wat zou kunnen
- zou je hem informatie kunnen sturen. Overigens denk ik niet dat er ooit een snipper bewijs gevonden gaat
worden inzake Demmink, daarvoor is het allemaal te lang geleden.

rabarberke

27 Jan 2009 om 19:38

Ik zei toch dat Wilders de Demmink kaart ging spelen?

:)

Goedzo Geert vriendje, zet ‘m op!

rabarberke

27 Jan 2009 om 19:55
Oh en het kabinet valt binnen een paar dagen omdat balkenende tegen de kamer heeft gelogen over Irak, naar
blijkt uit geheime documenten vandaag. Doeiiii

9.

E-bee

27 Jan 2009 om 19:57
Het hele kabinet onmiddellijk aanklagen voor genocides.

10.

RuudHarmsen

27 Jan 2009 om 20:00
Mirjam123, 27 Jan 2009 om 19:36
===
Als Hirsch Ballin onvoldoende geinformeerd is - wat zou kunnen - zou je hem informatie kunnen sturen.
/===
U dacht werkelijk dat dat nog niet gebeurd was?
Maar het heeft geen zin: deze mensen houden zich voor alles doof.

11.

ger

27 Jan 2009 om 20:02
Nogmaals
De hoofdregel in Holland:
De foute ‘hoge’ jongens met erruuug goeie relaties
in Holland worden nooit vervolgd. Komen er mee weg.
Da’s een rode draad, ook in polderland.
Wat het volk er van denkt maakt ‘ze’ geen (pedo-) flikker uit.
Zelf oplossen dan maar ? Mag niet.
Toch doen ?.
Als ik vader of moeder zou zijn zonder meer; 100 %.

12.

●

107 gezamenlijk maximum

●

1165328 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluiderkennis!

Ha Micha,

8.

18 momenteel online

Mirjam123

27 Jan 2009 om 19:36

7.

●

rabarberke

27 Jan 2009 om 20:10
@Ruud Harmsen
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Hey Ruud, moet jij niet iets toegeven?

13.

groot

27 Jan 2009 om 20:17
@Mirjam123 27 Jan 2009 om 19:36
,
Zelfs als Leenders niet wordt meegeteld is er ook nog de aangifte van Mustafa Y.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1452/om-behandelt-ook-3e-demmink-aangifte-niet.html
Ballin en Albayrak(?) zijn door de turkse staat geinformeerd over Demmink.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1254/joris-demmink-the-movie-part-4-blackmail.html
@karin 27 Jan 2009 om 18:15
Demmink is naar mijn mening de huidige 7 jaar aan het volmaken (dit jaar het zevende, om de zeven jaar
moeten topambtenaren rouleren), om dan zonder consequenties met pensioen te gaan (11 december 1947).
Wat anders?
Kan ie zich geheel aan zijn hobbies wijden. Opera’s enzo.

14.

seekingjusticeuk

27 Jan 2009 om 20:36
groot>> Kan ie zich geheel aan zijn hobbies wijden. Opera’s enzo.

15.

seekingjusticeuk

27 Jan 2009 om 20:38
root>> Kan ie zich geheel aan zijn hobbies wijden. Opera’s enzo.
No way - misschien een beetje “kiddie-fiddling”?.

16.

RuudHarmsen

27 Jan 2009 om 21:03
rabarberke, 27 Jan 2009 om 20:10
===
@Ruud Harmsen
Hey Ruud, moet jij niet iets toegeven?
/===
Zeg maar gewoon wat dan, dan zal ik het overwegen. Op onduidelijk gezwam ga ik verder niet in.

17.

rabarberke

27 Jan 2009 om 21:24
@r44d har0sen
Je zei een paar dagen geleden dat het naief was om te denken dat Wilders de zaak Demmink aan de kaart zou
stellen. Je had er zelf honderden e-mails aan gewaagd en het had niets geholpen.

18.

Charles

27 Jan 2009 om 21:35
rabarberke 27 Jan 2009 om 19:38
Oh en het kabinet valt binnen een paar dagen omdat balkenende tegen de kamer heeft gelogen over Irak, naar
blijkt uit geheime documenten vandaag.Doeiiii
====
Jammer dat de PVV-vragen niet in het vragenuurtje zaten. Voor niets voor de kwelbuis gezeten. Wat wel opviel
was de onplezierige manier waarop JPB de Kamer weer te woord stond. Met het bovenstaande probleem in
aantocht kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Wedden dat hij geen oog meer dichtdoet. Die Wet
Openbaarheid van Bestuur (Wob) is werkelijk een prachtding. Kunnen we die misschhien ook voor een ander
doel inzetten?

19.

RuudHarmsen

28 Jan 2009 om 08:17
rabarberke, 27 Jan 2009 om 21:24
===
Je zei een paar dagen geleden dat het naief was om te denken dat Wilders de zaak Demmink aan de kaart zou
stellen. Je had er zelf honderden e-mails aan gewaagd en het had niets geholpen.
/===
Ik geef toe dat ik me gelukkig vergist heb. Ik ben aangenaam verrast dat de PvV (Partij voor de Vrijheid, onder
leiding van Geert Wilders) wel degelijk een Kamervraag over de zaak Joris Demmink heeft gesteld. Ik heb de

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1456/kamervragen-pvv-over-zaak-demmink.html (3 of 6) [3/11/2009 12:14:05 AM]

Kamervragen PVV over zaak-Demmink at Klokkenluideronline
stellers gisteren ook meteen in een applausmail bedankt.
We zijn er echter nog lang niet. De Kamervraag is niet scherp genoeg, eist geen onmiddellijke schorsing van
Demmink, en kan gemakkelijk op typische ministeriële van een slap, nietszeggend antwoord voorzien worden.
Ook zou ik het jammer vinden als deze actie een soort wraakactie is van de PvV omdat Geert Wilders nu wel
vervolgd gaat worden wegens uitspraken. Er is m.i. geen verband tussen beide kwesties, maar als de PvV dat
verband intern misschien toch legt, moeten ze dat zelf weten.

20.

RuudHarmsen

28 Jan 2009 om 08:19
> op typische ministeriële
op typisch ministeriële wijze, dus.
Leer nou eens schrijven, man, en kijk die berichten eens na! Kluns.

21.

Observator

28 Jan 2009 om 15:30
@ RuudHarmsen
28 Jan 2009 om 08:19
Mag hier gescholden worden? Zo ja, Ruudje Harmsentje : MIERENNEUKENDE KLUNS!

22.

rabarberke

28 Jan 2009 om 16:57
@ruud harmsen
De PVV geeft met die vragen aan dat het dossier Demmink zeker meer aandacht krijgt als Wilders het moeilijk
gaat krijgen. Deze vragen zijn gewoon een waarschuwing aan het adres van Ernie.

23.

E-bee

28 Jan 2009 om 17:33
We worden geregeert door een onvervalste Bilderberg Nazi partij onder gristelijk voorwendsel en dan toch een
democratische verwachtingen hebben? Dat wordt dan toch nog een paar jaar brieven schrijven voor sommigen
hier daar achter zijn. Demmink zit niet voor niets op een sleutelpositie.
Miereneuken wordt dat met dubbel n geschreven?

24.

Cornelia

28 Jan 2009 om 18:14
Ruud, ” ik heb me ‘ gelukkig’ vergist”, neen dat bent u niet!
Voor een mens als u is het onmogelijk om in te nemen dat anderen
resultaat boeken.
U beseft zeer goed dat u hier een storend element bent.
Met geen vriendelijke groeten.
Cornelia van den Broek

25.

RuudHarmsen

28 Jan 2009 om 19:29
Cornelia, 28 Jan 2009 om 18:14
===
Voor een mens als u is het onmogelijk om in te nemen dat anderen
resultaat boeken.
/===
U kent mij slecht. Dat is nou juist een van mijn weinige goede karaktertrekken: dat ik kan genieten van het
succes van een ander. Nog een andere is: in staat zijn tot zelfspot, maar dat wordt soms niet eens herkend.
Best grappig eigenlijk.
===
U beseft zeer goed dat u hier een storend element bent.
/===
Mij een raadsel waar ik dit nou weer aan verdiend heb. Maar laat verder maar zitten.

26.

joep

28 Jan 2009 om 21:13
zoektip voor stukken uit eerste en tweede kamer:
http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous
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met de keuze uitgebreid zoeken vind je een hoop;
en toch ook weer verrassend weinig als je over een langer tijdvak zoekt.
Zoek maar eens naar Demmink.

27.

karin

28 Jan 2009 om 22:21
De vragen zijn toch vandaag gesteld??
Waar kan ik de reactie’s vinden?
Denk dat het een waarschuwing van de PVV was:” denk erom ik kan ook moeilijk doen” of zo iets.
Zou me niets verbazen als er een acoordje word gemaakt!!!!
Dan maar hopen dat iemand anders in de kamer de zaak oppakt, maar ik ben dan ook blonT.

28.

joep

28 Jan 2009 om 22:43
@Karin,
over een tijdje zie je de reactie; noteer de nummers van kamerstukken om ze later terug te vinden.
(ik heb de indruk dat eerdere kwesties van Demmink van parlando verdwenen(????) zijn)

29.

karin

28 Jan 2009 om 22:52
Dank je Joep, ik ben erg ongedukdig
@__—>(ik heb de indruk dat eerdere kwesties van Demmink van parlando verdwenen(????) zijn)

30.

karin

28 Jan 2009 om 22:55
Tjonge dat knippen en plakken werkt nooit lekker op deze site, er verdwijnt dan gewoon een stuk van je
comment.
Ik wou zeggen Joep dat het normaal is in deze zaak dat dingen verdwijnen etc/

31.

Wim

28 Jan 2009 om 23:05
Het warrige commentaar van Cornelia slaat nergens op. Misschien ben ik het niet altijd met Ruud eens, maar ik
vind de kwaliteit van zijn bijdragen in het algemeen ver boven het gemiddelde peil van de reacties hier.

32.

joep

28 Jan 2009 om 23:17
@WIm,
@Cornelia
@RuudHarmsen
Ruud is in mijn ogen uiterst constructief

33.

indian

29 Jan 2009 om 04:19
e.bee.
hier indian, ben even aan het nadenken geweest.
over alles en nog meer.
ik vertrouw je voor 100% en zou graag persoonlijk in contakt willen komen met jou.
mijn telefoonnummer is: 0646678056. di een NIET op naam gesregistreerd nummer dat slechts geldig is zolang
ik die verdomde sim kaart erin laat zitten..
AQls je belt zal ik danook vragen stellen omtrent mijn stukken hier en jouw antwoorden. om te checken of je
ebee werkelijk bent.
Ik laat me niet gaarne verneuken begerijp je. en dat is NIET persoonlijk bedoeld, maar duidt op de periferie.
Je weet wat ik bedoel.
Ik zou niet weten hoe ik anders met je in contact kan komen dan op deze wijze.. Bel gewoon met GEEN
NUMMER herkenning, geen probleem voor mij. of koopok een prepaid 20 euro kreng, zodat je door anderen
NIET te traceren bent.
Of bel niet , het is vrije wil;. mij kaart blijft nog 1 wweek geldig, dan trek ik em door de plee en koop een nieuw.
Dus zoemende bij, de vrije indiaan , die van de natuur en eerlijkheid houdt, wil graag jouw zoete honing delen.
Om de pijn in het hart te verzachten.
Wees niet bang, ik ben niet gestoord.
geronimo.the dead Indian is still alive.

34.

E-bee

29 Jan 2009 om 14:40
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Geronimo? Ok.
Lees artikel: “Native Americans groups fight to recover lost Skull of Geronimo.”
Hier is zijn skull… 5e artikel van boven.
www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_skullbones.htm

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
« Een ware Wiki-war rond Joris Demmink!

Hirsch Ballin gaat liegen over zaak-Demmink »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1456/kamervragen-pvv-over-zaak-demmink.html (6 of 6) [3/11/2009 12:14:05 AM]

WOB-vragen over Demmink aan Albayrak at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!
StartArchiefContactOver
Registreren
●

« Hirsch Ballin gaat liegen over zaak-Demmink

Zembla-journalist krijgt dagvaarding »

De website waarop iedereen elke

WOB-vragen over Demmink aan Albayrak

Onderteken voor vervolging Demmink

Gepubliceerd door Micha Kat 28 januari, 2009 in Algemeen.

albayrak.jpg

Klokkenluideronline

gaan

misstand anoniem aan de kaak kan
stellen.

Onderteken petitie voor
vervolging Demmink

Ministerie weigert antwoorden op WOB-vragen van journalist Biesemaat

Klokkenluidermenu

Tijdens een officieel werkbezoek aan Turkije in juni 2008 zijn zowel staatssecretaris Albayrak als ook
minister Hirsch Ballin op de hoogte gebracht van de affaire-Demmink. Eind oktober 2008 werd er
voor de derde maal aangifte gedaan tegen de pedofiele SG, ditmaal door een Turkse jongen met

Recente Berichten
●

steun van een Turkse advocaat en de Turkse overheid. Deze aangifte wordt overigens door het OM in
●

een hele diepe la gestopt, zoals deze site eerder berichtte waarbij de aangever zelfs is geintimideerd.

RSS

Maurice Lippens revisited: een gebroken man
Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’

●

Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

verklaarde reeds eerder voor JDTV dat Albayrak tijdens dit werkbezoek uitgebreid over Demmink

●

Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

heeft gesproken met de Turkse onderzoeksjournalist Burhan Kazmali (die ook de belangrijkste

●

Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

Demmink-bron vormde voor Zembla) en zelfs ook dossiers in ontvangst heeft genomen (zit dit

De betrokkenheid van de Turken bij de affaire-Demmink is groot. Advocate Adele van der Plas

●

Registreren

●

Inloggen

●

Berichten RSS

●

Reacties RSS

Stichting
Sympathisanten van deze site en van

●

OM behandelt Demmink-aangifte niet

filmpje, tussen 2:30 en 3:50). Volgens Van der Plas is ook minister Hirsch Ballin op de affaire

●

JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink

aangesproken door zijn Turkse collega. Deze informatie is van groot belang in het licht van de

●

Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●

Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

Stichting Klokkenluideronline. Het

●

Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

rekeningnummer is 672997150. te

kamervragen die de PVV recent aan de minister heeft gesteld over de Demmink-zaak. Als de
informatie van Van der Plas klopt, is het eens te meer schandalig dat de Minister alles wat met
Demmink te maken heeft blijft ontkennen en negeren. Een belangrijke aanwijzing dat de informatie

klokkenluiders in het algemeen
kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

Amsterdam.

van Van de Plas inderdaad juist is, is dat WOB-vragen van journalist Ton Biesemaat over het gesprek

Gerelateerde Berichten

van Albayrak met Kazmali onbeantwoord blijven. Lees hieronder een recent schrijven van Biesemaat

De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland

aan het ministerie:
●

From: Ton Biesemaat
To: d.van.de.riet@minjus.nl

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

kerstdemmink

●

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Sent: Friday, January 23, 2009 11:42 AM

●

Accountancy (29)

●

Advocatuur (23)

●

Algemeen (419)

●

Corporate (19)

●

Internationaal (8)

●

Klokkenluiders (25)

●

Media (150)

●

Politiek (85)

●

Rechterlijke macht (81)

●

Schiphol (10)

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Subject: WOB-verzoek

Aan Ministerie van Justitie

Categorieën

●

overheid
●

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

ter attentie van D. van de Riet
●

Centraal Registratiepunt Wob-verzoeken
Den Haag, 23 januari 2009
Uw kenmerk 5581158/08/CRW
Ons kenmerk Baybasin-098
Op 24 november 2008 richtte ik per brief een WOB-verzoek aan mw. mr. N. Albayrak,
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1460/wob-vragen-over-demmink-aan-albayrak.html (1 of 5) [3/11/2009 12:14:16 AM]

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Nieuwe playlist JDTV op
YouTube

WOB-vragen over Demmink aan Albayrak at Klokkenluideronline

staatssecretaris van Justitie, betreffende haar gesprekken in Turkije met de journalist
Burhan Kazmali. De conceptbrief stuur ik als bijlage onder filenaam Albayrak WOB 24
november 2008.doc mee.
In een brief gedateerd 23 december 2008 schrijft A.M.E. Stordiau-van Egmond,
directeur Voorlichting van het Ministerie van Justitie, mij dat een beslissing over mijn
WOB-verzoek in verband met de feestdagen met vier weken wordt verdaagd. De
beslissing, zo schrijft A.M.E. Stordiau-van Egmond mij, betreffende mijn WOB-verzoek
zou voor 20 januari (2009) kenbaar gemaakt worden.
Tot op heden heb ik echter geen beslissing aangaande mijn WOB-verzoek ontvangen.
Kunt u mij informeren en motiveren waarom zulks nog niet is geschied? Kunt u mij de
datum noemen wanneer ik op de hoogte wordt gesteld van de beslissing over mijn
WOB-verzoek?
Hoogachtend,
T.G. Biesemaat
[adres weggehaald]

15 Reacties op “WOB-vragen over Demmink aan
Albayrak”
Feed voor dit bericht Trackback adres

1.

Verbeet

28 Jan 2009 om 11:20
Zie onderstaande reactie van lezer Klagmerot op het Elsevier.nl forum.
Klagmerot op woensdag 28 januari 2009 11:07
Ernst, doe er dan ook meteen een rechtbank bij die gespecialiseerd is in kindermishandeling en kindermisbruik.
Blijkbaar is daarvoor op dit moment nauwelijks of geen kennis en aandacht voor, getuige het ongemoeid laten
van Joris Demmink (JD), de SG op Justitie. Tegen deze man hebben zich in de loop der tijd enorm veel
belastende feiten opgestapeld, getuige Micha Kat op de website klokkenlkuideronline.nl. Ook de advocate Adèle
van der Plas kan daarvan meepraten. Zij verdedigt de naar verluidt onschuldig tot levenslang veroordeelde Turk
Baybasin. Deze man zou volgens Adèle dus onschuldig in een Nederlandse gevangenis zitten doordat JD
chantabel was wegens kindermisbruik in Turkije. Deze JD blijkt de hele politiek, inclusief ministers en 1e en 2e
kamer in zijn greep te hebben, alsook de media en haar journalisten. Niemand durft nog over deze affaire te
praten of te schrijven.

2.

victor

28 Jan 2009 om 11:46
Meer en meer geraakt het kabinet aangeschoten.
De onderlinge verdeeldheid neemt toe. Wouter Bos voelt het te heet worden, dat merk je aan zijn optreden in P
& W.
Hij maakt een terug trekkende indruk.
Balkenende tracht uiteraard in overleg met het Staatshoofd de boel bij elkaar te houden om de doofpotten
gesloten te houden.
Nog een onthulling of schandaal erbij en het kaartenhuis stort in.
Als het kabinet valt, valt Demmink, Als Demmink valt, valt wijlen Claus, als Claus valt, valt Beatrix, aldus van
horen zeggen door een in kennelijke staat verkerende rechter uit Den Bosch wiens naam mij helaas niet bekend
is.

3.

Frank Black

28 Jan 2009 om 13:44
@ victor
onder normale omstandigheden, wanneer een topambtenaar het karma van allen torst zoals nu kennelijk het
geval is, is het schandaal groter wanneer het kabinet nog functioneert en een onderzoek start tegen de
topambtenaar. een val van een kabinet staat vaak gelijk aan het leggen van een deksel op de doofpot. ‘ter
voorkoming van erger’ derhalve. SG’s weten een dergelijke wisseling van de wacht uitstekend te doorstaan.
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de topambtenaar kan op de werkplek in een sociaal isolement geraken en zal gaan zoeken naar uitwegen. die
willen steeds minder mensen hem bieden ‘want besmet’. een ’straf’ voor een mogelijk criminele topambtenaar
begint wanneer zijn carriere eindigt. Dat duurt nu niet lang meer. Een vallend kabinet betekent helaas niet veel.
Neem de Balkenende kabinetten en de Donner stoelendans als voorbeelden.
een samenleving is meer gediend met een goed onderzoek en een goed proces en niet met wegloopgedrag of
struisvogelpolitiek.

4.

Frank Black

28 Jan 2009 om 14:22
Circa twee jaar na de bijeenkomst in Salon Osdorp, een bijeenkomst die de lokale pers niet was ontgaan, leek
het PvdA-parlementariër Nebahat Albayrak een puik idee om naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de
aan de TIHS gelieerde Sulumaniye moskee in Osdorp haar gezicht te laten zien. In aanwezigheid van
ondermeer de vice-voorzitter van de BBP, Edip Özbas, hield zij tevens een toespraak. We vragen ons af op de
PvdA-top op de hoogte is van dit bezoek. (bron: Mehmet Ali Topçu, Ayrim toplumu böler, Türkiye, 10 mei 2005)
In kranten als de Volkskrant, Trouw, NRC en Turkish Daily News werd de BBP in het verleden betiteld als
“extreem-rechts”, “ultranationalistisch” en “uiterst rechts”.Volgens een gespecialiseerd rechercheteam
onderhouden een tiental gemeenteraadsleden van Turkse afkomst nauwe banden met de Turkse maffia in
Nederland. Dat opmerkelijke standpunt wordt onderschreven door de Turkse criminoloog Yücel Yesilgöz. De
man schreef jaren geleden, samen met criminoloog Frans Bovenkerk, ‘De maffia van Turkije’. Het boek over de
georganiseerde misdaad onder Turkse vlag, liet in het toen nog politiek-correcte Nederland flink wat stof
opwaaien. Yesilgöz windt er ook nu geen doekjes om: “Iedereen die er mee te maken heeft, weet dat de Turkse
maffia infiltreert in de Nederlandse politiek. Het zijn er meer dan tien. Ik schat zo’n 20 %. Niet alleen op
gemeentelijk en provinciaal niveau. Ik sluit ook Tweede-Kamerleden niet uit.” Lees ook de jaarverslagen van de
AIVD en zoek op Turks beheernetwerk.
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=2710
Het stuk van Nebahat Albayrak en Frans Timmermans is werklijk weerzinwekkend. In de wetenschappelijk
wereld is allom consesus over de Armeense Genocide. Ontkenning afzwakking of claimen dat het niet bewezen
is staat wat mij betreft gelijk aan elkaar. Ontkenning van een genocide is onderdeel van dat zelfde genocide
proces, een goede referentie hiervan is te vinden op de volgende website. http://www.genocidewatch.
org/8stages2006.htm De 2 PvdA politici zouden zich hier verre van moeten houden.
http://www.trouw.nl/opinie/podium/article1379315.ece
De SP, de PVV en de PvdA hebben moeite met Nurten Albayrak-Temur (VVD) als directeur van het Centrale
Orgaan opvang Asielzoekers. Zij is een aangetrouwde nicht van de nieuwe staatssecretaris van justitie Nebahat
Albayrak, die politiek verantwoordelijk voor haar is. “Heel simpel, het kan niet,” zegt SP-kamerlid Jan de Wit.
De VVD en het CDA hebben geen problemen met de familiebanden.
Zie tevens Het Parool 1-3-2007
http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.netherlands/2007-03/msg00000.html
Menselijkerwijs gesproken krijgen we in de toekomst in Europa te maken met een sterke en zelfbewuste islam.
De moslims zullen hun organisatiestructuren verder uitbouwen. In ieder geval zal de islam een sterke
maatschappelijke en politieke plaats gaan innemen in Europa. Onduidelijk is of de islam zijn eenheid van geloof
en staat op den duur zal kunnen volhouden. Veel Europese politici hopen dat de islam op dat punt wat water bij
de wijn zal doen. Ze dromen van een humanistische ”euro-islam”, met daarbij het humanistische christendom
als voorbeeld.
Polderlandse islamisering van binnenuit: laat de GroenLinks, PVDA, CDA politucus, Albayrak, Abatulab, Coruz,
Donner, Orhan Kaya, Cohen etc… diens islamgetrouwe, eigen Turkse, arabische natinalismetrouw infiltranten
die bruggenbouwers zullen er hoogstpersoonlijk voor zorgdragen dat de monocultuur van de Turken Arabieren
islamisme nagenoeg geruisloos zal worden geïmplementeerd.
http://kirmizibeyaz.web-log.nl/kirmizibeyaz/2006/04/turks_seculier_.html
http://artymarty.wordpress.com/2007/04/27/turken-in-nederland/
Albayrak zit op een positie waar zij inzicht heeft in confidentiële dossiers met betrekking tot (Turkse)
asielzoekers. Ook dossiers van Armeniërs die vluchten omdat ze erkenning eisen van de Turkse regering.
http://www.zapruder.nl/portal/artikel/irak_gaat_turkije_binnenvallen/
Van Driel levert juridische bijstand aan een Koerdisch-Turkse familie met 9 kinderen, die door de Turkse
overheid werd verdacht van banden met de Koerdische beweging PKK. Vorige week is hun asielaanvraag
afgewezen. Daardoor kan dit dossier als schrijnend geval op het bureau komen van de nieuwe staatssecretaris
Albayrak. Asieladvocaat Van Driel zegt dat ze daarmee in het spanningsveld komt tussen Nederlandse en
Turkse belangen.
http://www.vanhartepardon.nl/artikelenview.php?artid=3966

5.

RuudHarmsen

28 Jan 2009 om 14:26
Ik heb (als altijd als niet-jurist; maar gewoon Nederlands lezen lukt me nog wel aardig) die Wet Openbaarheid
Bestuur eens even doorgenomen. Biesemaat staat inderdaad in zijn recht, want ze moeten binnen vier weken
leveren, en die termijn is al overschreden. “Onze ministers” (d.w.z. die van “Wij, Beatrix”) hebben dus nu al de
wet overtreden.
Interessant zijn de uitsluitingsgronden. Het verzoek wordt volgens de wet namelijk altijd ingewilligd, tenzij er
een grond is om dat niet te doen, volgens artikel 10 of 11.
Wat ik niet kan vinden, is of ze bij weigering ook moeten zeggen op grond van welk artikel en lid inwilliging dan
precies geweigerd wordt? Dat is wel jammer en ik hoop dat ik het verkeerd zie en begrijp, en dat motivering
wel verplicht is.
Een weigering van het verzoek van Biesemaat omdat dat — ik noem maar willekeurig iets, ik pak zomaar de
eerste grond in artikel 10, lid 1a — “de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen” zou bijvoorbeeld
uiterst interessant en boeiend zijn. Hetzelfde geldt voor diverse andere gronden.
Of zou je dan, als de weigering niet gemotiveerd wordt, op basis van diezelfde wet Wob weer moeten afdwingen
dat ze de motivering van het eerdere verzoek toch bekend maken?
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6.

Charles

28 Jan 2009 om 14:48
@RuudHarmsen 28 Jan 2009 om 14:26
Dit kan nog heel boeiend worden… met dat gedoe rond artikel 10. lid 1a.

7.

Observator

28 Jan 2009 om 15:38
Gewoon effe zorgen dat ‘meneer’ Demmink -onpartijdig- onderzocht wordt. Moeilijk.
Dan concluderen dat het kabinet ‘Balkenfiguur-zoveel-ten-onrechte’ écht niet meer houdbaar is. Makkelijk.
Dan ook naar aanleiding van de bevindingen effetje het koningshuis afschaffen. Moeilijk.
Dan uithuilen en petjes, vlaggetjes en toetertjes in de vuilnisbak doen. Makkelijk, maar voor sommigen moeilijk.
Tenslotte gaan stemmen voor een geloofwaardig kabinet.
Dat laatste kan helaas alleen als alle pluchezitters verplicht verdwijnen in de uitkeringsregelingen.
Dit bewerkstelligen is dus de laatste, en wellicht moeilijkste opgave.

8.

rabarberke

28 Jan 2009 om 16:22
En wat waren de antwoorden op die vragen eigenlijk?

9.

Frank Black

28 Jan 2009 om 18:13
Hoe word je eigenlijk rechter in dit land? vroeg ik me af. Je volgt een opleiding en je moet worden benoemd.
Door de Selectiecommissie Rechterlijke Macht. O, mooi. Maar wie benoemt de leden in die commissie? Dat doet
de Raad voor de Rechtspraak. O, mooi. Maar wie benoemt de leden van die raad? Dat doet, bij koninklijk
besluit, de minister van Justitie.
Vreemd, maar dat was de wens van het kabinet-Kok, dat daarvoor de commissie-Leemhuis had ingesteld.
Wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht zijn dus redelijk met elkaar verweven.
Rechters kun je niet ontslaan; ze worden voor het leven benoemd.
http://www.parool.nl/parool/nl/508/Theodor-Holman/article/detail/139462/2009/01/28/Rechters.dhtml

10.

Frank Black

28 Jan 2009 om 18:17
@ RuudHarmsen
helaas voldoende uitsluitingsgronden
6. Welke criteria gelden bij de beslissing op een Wob-verzoek?
Een verzoek om informatie wordt alleen afgewezen, als er één van de in de wet genoemde
uitzonderingsgronden van toepassing is. Er zijn absolute en relatieve uitzonderingsgronden. Wanneer een
absolute uitzonderingsgrond van toepassing is, moet het bestuursorgaan het verzoek om informatie weigeren
en kan het bestuursorgaan geen eigen afweging maken.
Er is sprake van een absolute uitzonderingsgrond als de gevraagde informatie:
- de eenheid van de Koning en ministers (de Kroon) in gevaar zou kunnen brengen. De eenheid van de Kroon
komt in gevaar wanneer informatie wordt verstrekt over de inhoud van contacten tussen de Koningin en een of
meer bewindslieden.
- de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden.
- vertrouwelijk aan de overheid verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens betreft. Er is sprake van bedrijfs- en
fabricagegegevens als men uit die gegevens iets te weten kan komen over het productieproces, de afzet van
producten of de kring van afnemers en leveranciers.
- bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoongegevens betreft.
In geval van een relatieve uitzonderingsgrond moet het bestuursorgaan een bijzonder belang van de overheid
afwegen tegen het algemene belang van openbaarheid. Weegt het bijzondere belang zwaarder, dan wordt
openbaarmaking geweigerd. Bijzonder belangen van de overheid zijn
- Nederlandse internationale betrekkingen;
- financiële en economische belangen;
- de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
- inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
- eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
- het belang van de eerste kennisname van de geadresseerde;
- en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling.
Een bestuursorgaan hoeft ook geen informatie te verschaffen uit documenten die bestemd zijn voor intern
beraad, voor zover het gaat om de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of andere deelnemers aan
dat interne beraad. Het bestuursorgaan mág dergelijke informatie overigens wel verstrekken, al dan niet
geanonimiseerd, als dat in het belang van een goede democratische bestuursvoering wenselijk wordt geacht.
http://www.tynaarlo.nl/live/bestuurenorganisatie/Wet_openbaarheid_bestuur/Wet_openbaarheid_bestuur.pag

11.

Juriste

28 Jan 2009 om 18:38
RuudHarmsen, voor juridische leken met juridische interesse is de site van de Journalist erg interessant: www.
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dejournalist.nl.
Ik ken de Baybasin zaak niet.
Zoeken in Google over Baybasin leverde het volgende op.
1. Jarenlange polemieken tussen de advocaten van Baybasin en het Openbaar Ministerie. Zo meenden de
aanklagers in een Engelstalig gesprek van Baybasin de uitspraak «to make him cold» te horen, waarin zij een
bevel tot liquidatie vermoedden, terwijl Baybasin volgens zijn verdediging alleen het verzoek «to make him
call» had gebezigd. De laatste versie wordt overigens bevestigd door afluisterspecialist Van de Ven, die de
betreffende opname analyseerde. (Er was dus weer sprake van een tunnelvisie door het OM).
(Bron Groene Amsterdammer, Nederlands OM wereldkampioen in telefoontappen, 22-06-2002).
2. Volgens www.depers.nl 13 juli 2007, heeft Baybasin aangifte gedaan tegen Demmink en andere ambtenaren,
die betrokken zijn bij zijn vervolging en veroordeling.
Vervolgens bezocht Demmink de gevangenis:”Tien dagen na de aangifte was Demmink samen met Gijs
Wouters, de directeur van de Dienst Justitiële Inrichtingen, in gevangenis Midden Holland in Alphen. De Turk
moest in de isolatiecel. De advocaten van Baybasin zien hierin een vorm van machtsmisbruik en intimidatie.
Volgens het ministerie van Justitie ging het om een werkbezoek”.
M.i. was het geen handige zet om Baybasin op te sluiten in de isolatiecel. Want, algemeen bekend is, dat
isoleercellen (in algemene ziekenhuizen) worden gebruikt om mensen te desorienteren en afhankelijk te maken,
waardoor zij het plezier in hun leven verliezen en suicidaal worden. Bij suicide vindt geen onderzoek door het
OM plaats, ook al is de dood het rechstreekse gevolg van de psychische marteling. Van gevangenen is bekend
dat zij psychisch ziek worden door de isolatie in de isolatiekamer.

12.

Observator

28 Jan 2009 om 18:39
@ Frank Black
28 Jan 2009 om 18:13
Prima tekstje Frank. Vootaan wat minder linken en je wordt een volwaardig lid van deze gemeenschap.

13.

Charles

28 Jan 2009 om 18:52
@ Frank Black 28 Jan 2009 om 18:13
Hoe word je eigenlijk rechter in dit land? vroeg ik me af.
=======
Simpel, je volgt een opleiding nederlands en je legt in negen van de tien zaken dezelfde straf op als een
geleerd-rechter. Aldus wijlen Piet Vroon. (Als ik me het goed herinner schreef hij erbij dat een ervaren
secretaresse van een psycholoog het trucje van haar baas kan).

14.

Juriste

28 Jan 2009 om 22:06
Als advocaat of bedrijfsjurist kun je plv. rechter worden. Iedere jurist met 6 jaar werkervaring als jurist, kan
zich aanmelden voor een vacature van rechter. Een bedrijfsjurist van Sabic in Sittard kan gelijktijdig de funcies
van plv rechter en advocaat in Maastricht uitoefenen en dat is reuze handig voor zo’n bedrijf.

15.

victor d.h

25 Feb 2009 om 16:25
Frank,
In uw waardevolle informatieve reacties onder dit artikel kwam de Raad voor Rechtspraak aan de orde. Toen
deze werd ingesteld was het onder critici volstrekt duidelijk, dat het Staatshoofd een grotere coordinerende
vinger in de Rechterlijke pap wilde hebben. Met de benoeming van de Haagse President mr Van Delden werd
dat eens te meer bevestigd. Zie wat volgens het antecedentenregister van Burhove Jaspers hij op zijn kerfstok
heeft!
Heeft Ton Biesemaat ondertussen al iets vernomen?

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
« Hirsch Ballin gaat liegen over zaak-Demmink

Zembla-journalist krijgt dagvaarding »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties
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Om moedeloos van te worden. En nu …..?

2.

Verbeet

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?
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26 Jan 2009 om 21:55
Kan er geen artikel 12 procedure worden gestart door Mustafa Y. ?

3.

Verbeet

26 Jan 2009 om 21:57
Hoewel, ik geloof dat zo’n artikel 12 procedure altijd achter gesloten deuren plaatsvindt, dus dat schiet niet op.
Heeft Adele van der Plas nog pijlen op haar boog?
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4.

karin

Bezoekers
●

19 momenteel online

●

107 gezamenlijk maximum

●

1165330 totaal aantal bezoekers

26 Jan 2009 om 22:03
De moed zinkt me nu ook in de schoenen!!!
Mischien toch maar een aanklacht tegen micha en de hyvebeheerders??

5.

rabarberke

26 Jan 2009 om 22:03

Test uw klokkenluiderkennis!

Het lijkt zo langzamerhand wel het gevecht tussen een paar huisvrouwen en de duivel.
Kom nou toch mensen. Vergeet die rechtspraak. Ga niet lopen miepen op wikipedia en hyves en dat soort
onbenullige dingen. Zoek het internationaal. Alleen onder internationale druk bezwijkt de gevestigde orde en
gebeurt er iets met deze zaak.

6.

rabarberke

26 Jan 2009 om 22:06
En bovendien kan Frank Leenders, Mustafa, of wie dan ook, Demmink gewoon privaatrechterlijk dagen en
schadevergoeding eisen.
Gek dat dat niet gebeurt zeg.

7.

rabarberke

26 Jan 2009 om 22:07
En als dat niet hier kan, kan dat in het land waar het hoegenaamde misdrijf heeft plaatsgevonden.

8.

Frank Black

26 Jan 2009 om 22:09
Een woordvoerster van het OM in Middelburg zei dat de zorg vooral voor de groei van het aantal particuliere
‘boevensites’ geldt. ”We kunnen er niks tegen doen, maar het baart wel zorgen.”
http://www.nu.nl/internet/1906166/om-bezorgd-over-wildgroei-boevensites.html
de beste locatie voor klokkenluidersites is de Verenigde Staten van Amerika.

9.

Frank Black

26 Jan 2009 om 22:15
dit is uw opponent
Wilfred Kortman
Hoofd persvoorlichting en beleidspresentatie, plaatsvervangend directeur
Toestel: 070-370 6634
Mobiel: 06 53 17 05 81
E-mail: w.kortman@minjus.nl
http://www.justitie.nl/actueel/persvoorlichting/
Persvoorlichter met politieke antenne
Ministerie van Justitie, Bestuursdepartement (Den Haag)
De functie komt per half januari 2009 vacant.
De heer W.T. Kortman is ook mobiel te bereiken telefoonnummer: 06 53170581
This is Google’s cache of https://www.werkenbijhetrijk.nl/vacatures/detail/persvoorlichter-met-politiekeantenne/index.cfm?vacature_id=ZEFBHIM7&adm_pin=01486. It is a snapshot of the page as it appeared on
Dec 31, 2008 08:12:47 GMT
Mr Gerard VAN DINTER, Secretary General, Ministry of Justice
Mr Erik LUKACS, Legal Adviser, Head of the Section of Civil Legislation, Ministry of
Justice
Mr Arie ZWANENBURG, Coordinator Corruption Affairs, Police Department, Ministry of
Justice
Mr Wilfred KORTMAN, Information Officer
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.
CmdBlobGet&InstranetImage=417775&SecMode=1&DocId=512588&Usage=2
Bij RTL werkt de inmiddels alom gerespecteerde Frits Wester, ooit woordvoerder van CDA-fractieleider
Brinkman. Bij RTL Nieuws werkt ook Kees Berghuis, ooit woordvoerder van VVD-fractievoorzitter Zalm en toen
hij weer minister van financiën werd volgde hij hem daar als politiek assistent. Justitie-woordvoerder Wilfred
Kortman komt bij RTL Nieuws vandaan.
http://blogger.xs4all.nl/martinv/archive/2007/11/10.aspx
http://www.nujij.nl/namen-spionerende-ex-gpd-ers-bekend.1271022.lynkx
Maandagochtend 15 mei is er overleg op het ministerie van Justitie. Acht ambtenaren, onder wie Rob Visser,
directeur-generaal internationale aangelegenheden en vreemdelingenzaken bij het ministerie van Justitie,
Wilfred Kortman van de directie communicatie en Verdonks politiek assistent Sander van der Eijk, scharen zich
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rond de minister op haar kamer. Het overleg levert weinig discussie op; de aanwezigen komen al snel tot een
heldere conclusie.
Uit een arrest van de Hoge Raad en uit de wet valt slechts één ding te concluderen, namelijk dat Hirsi Ali nooit
Nederlander is geworden, omdat ze heeft gelogen over haar identiteit.
Verdonks voorlichter Kortman heeft het NOS Journaalrond halftien ingeseind, waardoor het nieuws om tien uur
op straat ligt. Premier Balkenende is verrast en komt dan pas toe aan het afluisteren van zijn voicemail. Zijn
raadadviseur Paul van Beek, die over deze kwestie de contacten met topambtenaar Visser op Justitie
onderhoudt, had niet begrepen dat het nieuws de deur uit zou gaan. Een communicatiestoornis.
http://www.elsevier.nl/web/1094461/Artikel/Reconstructie-Een-halfuurtje-overleg.htm

10.

Verbeet

26 Jan 2009 om 22:22
Micha, ook bij mij flitste afgelopen week de gedacht door mijn hoofd dat je eigenlijk een platform in het
buitenland moet zoeken, USA? En daar beginnen met het hele verhaal in het Engels en in het Nederlands
opnieuw uit te schrijven. Vervolgens daarover op Nederlandse sites zoveel mogelijk publiciteit aan geven, maar
ook vooral in het buitenland proberen de aandacht te vestigen op dit schandaal in het oh zo correcte Nederland.
Het kan toch niet waar zijn dat deze schoften hiermee weg gaan komen.
Het kan toch niet waar zijn dat zij het internet beheren.
Hoe sta je nu overigens tegenover je eerdere plan om tegen jou aanklachten te genereren?
Hoe is het met de door jou onlangs aangekondigde belangrijke ontwikkelingen, zijn die inmiddels ook verdampt?

11.

Bart Bemelmans

26 Jan 2009 om 22:37
Beste Black, als we de 06 van de voorlichter nodig hebben, kunnen we die zelf wel vinden. Wederom volstrekt
irrelevante info.

12.

rabarberke

26 Jan 2009 om 22:45
Bart Bemelmans, negeer ‘t anders gewoon

13.

Frank Black

26 Jan 2009 om 23:03
Dhr. W.J. (Wim) de Bruin
Tel.: 010 - 4966622
Mw. M. van der Molen
Tel.: 010-4966602
Persofficieren van Justitie:
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

mr.
mr.
mr.
mr.

C.J.W.M. (Cees) van Spierenburg
B. (Bart) den Hartigh
W.J.B. ( Warner) ten Kate
J.J.A. (John) Lucas

http://www.om.nl/vast_menu_blok/contact/pers/
w.j.de.bruin@om.nl
http://www.4law.co.il/baleno1.htm
Voor informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Wim de Bruin, telefoon 010 - 4 966 966 of
gsm 06 - 53361397.
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2004/08/17/R156.htm
http://www.nwo-info.nl/2007/09/16/baybasin-haalt-demmink-uit-de-doofpot-39/
The Dutch police and prosecutors have fabricated charges against Prof. Sison of ordering the alleged murder of
Romulo Kintanar and Arturo Tabara from the Netherlands. On the bases of these false charges, Prof. Sison was
arrested in an entrapment operation and the raids of the offices and residences of other Filipinos in the
Netherlands carried out.
The US-Arroyo regime, through its National Security Adviser Norberto Gonzales, Philippine National Police
Deputy Director General Avelino Razon, and Secretary of the Department of Justice Raul Gonzales, has
admitted that they have been helping the Dutch police since January this year in building the case against Prof.
Sison. They have even admitted providing airfare and travel allowances to the
accusers.
(a) This contradicts and belies the statement of the spokesperson of the Dutch Prosecutors’ Office, Wim de
Bruin, that the filing of the case is exclusively a Dutch initiative.
http://www.bayanusa.org/resources/FreeJomaPrimer.pdf
http://www.filipinostar.org/issues/fstar-sep-2007.pdf
http://louigalicia.blogspot.com/2008/01/joma-lawyer-prosecutor-under-political.html
Ik sprak zojuist Wim de Bruin, woordvoerder van het landelijk parket. Het is nog de vraag of er morgen een
uitspraak komt, het kan ook zijn dat er eerst onderzoek wordt gedaan naar de nieuwe stukken. Morgen wordt
wel bekend om welke stukken het gaat. Ze zijn deze week pas boven tafel gekomen. Op mijn vraag of dat
toeval was, was het antwoord: niets is toeval.
http://misdaadjournalist.web-log.nl/misdaadjournalist/2007/07/donderdag_19_ju_1.html
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Wim de Bruin, woordvoerder van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, vindt overigens niet dat met
te veel machtsvertoon is binnengevallen. ‘Het hoort erbij dat het soms misgaat en dat is ook uit te leggen.’
http://www.burojansen.nl/artikelen_item.php?id=136
Het landelijk parket, dat de aanhouding gelastte, geeft het ruiterlijk toe: ,,We hebben onvoldoende bewijs dat
ze een aanslag wilden plegen. Er is geen reden hen langer vast te houden”, zegt Wim de Bruin. ,,Het
strafrechtelijk onderzoek is daarmee niet van de baan. De verdenking is er.”
http://www.xs4all.nl/~martinv/stories/2003/10/30/aivdtapsZijnVooralHilarisc.html
Volgens Moszkowicz hebben procureur-generaal Harm Brouwer en zelfs de toenmalige minister Piet Hein
Donner van Justitie afstand genomen van de wijze waarop Moszkowicz in het dossier figureert. Van hogerhand
zouden de zaaksofficieren zijn teruggefloten. Woordvoerder Wim de Bruin van het OM ontkent dat ten
stelligste: ‘Het Landelijk Parket en procureur-generaal Brouwer kunnen zich volledig vinden in de samenstelling
van het dossier. Centraal staat en zal blijven staan de waarheidsvinding in de strafzaak tegen Holleeder. Er is
geen strafzaak tegen mr. Moszkowicz.’
http://www.nickerie.net/News2007/2007-02-15 - nu -Nederlands topadvocaat Bram Moskowicz valt van zijn
voetstuk.htm
Journalisten staan met draaiende camera’s te wachten op zoekploegen en in een geval rijdt een camerateam
achter de rechercheurs aan. De doorzoekingen beginnen gecoördineerd om klokslag 09.00 uur. Op meer dan 45
adressen, waaronder acht woningen, gaan ongeveer 500 opsporingsambtenaren gelijktijdig naar binnen. Enkele
minuten later informeert een journaliste van de actualiteitenrubriek Netwerk telefonisch naar ‘invallen in de
bouwwereld’. Haar telefoontje wordt binnen een half uur gevolgd door verzoeken van andere media.
Opmerkelijk genoeg allemaal televisierubrieken, uiteenlopend van Nova tot Het Nieuws van SBS 6. Achteraf
wordt duidelijk dat Netwerk met verschillende cameraploegen aanwezig is bij zoeklocaties.
http://www.om.nl/onderwerpen/bouwfraude/@123399/grenzen_aan/?vakjargoninline=true
Nederland laat oorlogsmisdadigers lopen
Wim de Bruin, woordvoerder Landelijk Parket, sust de kritiek. Er zijn onderzoeken gaande, welke wil hij niet
kwijt, en de lopende zaken vragen veel politiewerk. Massaproductie zal het sowieso nooit worden. ‘We hebben
als eis gesteld dat er een pakkans moet zijn. En die is er. Probleem is dat veel 1F-ers door het bestuursrecht als
mogelijke oorlogsmisdadiger worden bestempeld. Ze hebben de schijn tegen. Bij het strafrecht wordt echter
wettig en overtuigend bewijs gevraagd. Dat is een wereld van verschil.’
Volgens De Bruin is het hele Team Internationale Misdrijven inzetbaar voor de zaak. ‘Maar ik ken hun
dagrooster niet’, erkent hij. Zijn woorden wegend op een goudschaaltje: ‘Als de politieke wil er zou zijn, kan er
uiteraard meer gedaan worden. Maar daar wordt niet over gesproken.’
http://www.depers.nl/binnenland/220763/Nederland-laat-oorlogsmisdadigers-lopen.html

14.

Frank Black

26 Jan 2009 om 23:08
veilige haven:
XS4ALL: ruimte voor elke mening
Het beleid van XS4ALL waarborgt dat er ruimte is voor informatie die elders wordt geweigerd. Zo biedt XS4ALL
ruimte aan klanten die hun content in eigen land niet kunnen publiceren wegens gevaar voor politieke
vervolging. XS4ALL biedt ook ruimte aan meningen die niet worden gedeeld door een groot deel van de
Nederlandse samenleving, en die mogelijk zelfs als schokkend of aanstootgevend worden ervaren. Het recht op
vrijheid van meningsuiting kan alleen effectief worden beoefend als eigenaren van publicatiemiddelen dit recht
niet verder inperken als gevolg van hun eigen morele en inhoudelijke afwegingen. Het is niet de taak van
XS4ALL, noch van andere private partijen, om de vrijheid van meningsuiting verder te beperken dan op grond
van de wet noodzakelijk is in een democratische samenleving.
http://www.xs4all.nl/overxs4all/drijfveren/meningsuiting.php

15.

RuudHarmsen

26 Jan 2009 om 23:12
Een zeer scherpe e-mail verzonden aan “alle 150″, en een andere aan “Krista van Velzen, enkele belangrijke
partijgenoten en andere justitiewoordvoerders”. Maar ik durf te wedden dat ik wederom geen antwoord krijg.
Zo is het al dik een week lang, wat zeg ik? Al ruim twee jaar.
Een zinsnede uit mijn e-mail:
===
De geschiedenis zal over u en uw collega-parlementariërs oordelen, en ik vrees dat dat oordeel niet mals zal
zijn. U stond er met open ogen bij en u liet het willens en wetens gebeuren. Het staat genoteerd in de
archieven.
/===
Deze of volgende week ga ik die e-mails ook integraal op mijn website publiceren. Dan mag de hele wereld zelf
oordelen of het terecht is dat ik daar nul komma nul respons krijg.
NB. 2010 verkiezingen. Hou die leus vast: “alle 150 nieuwe”. Deze zijn namelijk collectief bewezen incompetent.

16.

RuudHarmsen

26 Jan 2009 om 23:26
Verbeet, 26 Jan 2009 om 21:57
===
Hoewel, ik geloof dat zo’n artikel 12 procedure altijd achter gesloten deuren plaatsvindt, dus dat schiet niet op.
/===
Ja, ook dat, maar al zou de rechter het toewijzen, dan gaat het onderzoek weer uitgevoerd worden, door, u
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raadt het al, het Openbaar Ministerie. En wie is indirect de op één na hoogste baas van het OM? Juist, de
secretaris-generaal, de heer Joris Demmink, geheel toevallig de verdachte zelf! Dat zal me dus een onderzoek
worden!!
Hoezo “schijn van belangenverstrengeling”? Zekerheid!
En de Tweede Kamer vindt dit allemaal heel normaal, doet er niets aan, reageert niet op vragen en
opmerkingen hierover. Alle 150 100% incompetent. Collectieve rechtsstatelijke winterslaap, en dat al jaren
achtereen.
2010 verkiezingen. Alle 150 nieuw. Desnoods dan maar een stel malloten van een LPF-achtige dwazenpartij
erin, dat is dan waarschijnlijk altijd nog beter dan dit actieloze stelletje!!!

17.

RuudHarmsen

26 Jan 2009 om 23:27
> En daar beginnen met het hele verhaal in het Engels
Is al gebeurd, google op “expose this”, resultaat: nul.

18.

VAB

26 Jan 2009 om 23:36
Toevallig dat Hyves opeens uit de lucht is… dat scheelt helaas zo’n 6000 stemmen voor Demmink in de
Zapruder-Awardshow; zie http://zaplog.nl/zaplog/article/
aankondiging_de_zapruder_award_2008en_stemmen_maar Maar misschien hebben jullie nog wat relevante
emailadressen ‘to spread the word and turn Joris Demmink into the Conspiracy King 2009′?

19.

harry50

26 Jan 2009 om 23:37
Blijft er nog een mogelijkheid over en dat is ,,PANG,, met die DEMMINK. 6-10 jaar min 1/3 aftrek !!!! Wie ??????

20.

bertwilvrede

26 Jan 2009 om 23:45
@harry50
misschien een wat riskante reactie van je,..hoewel ik soms hetzelfde denk.
in antwoord op je vraag WIE?????
een nog riskantere reactie: IK,… als het echt niet anders kan ….IK !!!
Maar eerst even dit,….kan iemand mij zeggen of je als burger die niet betrokken is (als slachtoffer of getuige)
maar wel weet van strafbare feiten ook aangifte doen ?
want als dat wel kan stel ik voor dat we met zijn allen aangifte gaan doen.

21.

bertwilvrede

27 Jan 2009 om 00:10
ik heb trouwens weer een kleine aanpassing gemaakt op de wikkipedia pagina,…ik nodig iedereen uit om mij
aan te vullen cq te verbeteren

22.

harry50

27 Jan 2009 om 00:16
Ja dat kan inderdaad ,,BERTWILVREDE,,
als je op de hoogte ben van een strafbaar feit. Ook al ben je niet het slachtoffer of rechtstreekse getuige.
Maar ik denk dat de optie van mij effectiever is en in ieder geval sneller !!

23.

bertwilvrede

27 Jan 2009 om 00:27
@harry50
okay,..dank voor de reactie.
En ja jouw optie is zeker sneller,..en mischien ook effectiever..
zoiet regelen is echter niet eenvoudig en bovendien is het plannen ervan waarschijnlijk ook strafbaar…en dit
wordt vast gemonitord door bvd ofzo,..dus…hoe doen we dit…lijkt mij dat we eens moeten verzamelen om alle
optie’s te bespreken.
Vrede,..in elk geval voor u en uw dierbaren.
ps. de aanpassing die ik net maakte op wikkipedia is binnen 5 minuten verwijdert !!!
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24.

donkey

27 Jan 2009 om 00:32
Kom op harry, die stoere praatjes doen deze site geen goed.
De enige die zoiets kan doen is demmink zelf!
Gewoon lawaai blijven maken en zorgen dat iedereen het hoort!
de hyve komt uiteindelijk weer online of word vervangen door een ander en er waarschijnlijk weer aardig wat
leden bij krijgen.
De personen die wiki willen censureren zullen uiteindelijk ook uitgekotst worden door de community, omdat ze
het hele systeem ondermijnen.
ik heb hier een setje virtuele duimschroeven en die ga ik de komende tijd eens flink aandraaien!

25.

bertwilvrede

27 Jan 2009 om 00:42
@donkey
je hebt gelijk dit soort reactie’s(ook die van mij waarin ik zeg dat ik wel pang wil doen) zijn niet goed voor deze
site.
maar je zult begrijpen dat soms emoties hoogtij spelen.
how ever,..laten we dan proberen om een grote gezamelijke aangifte te doen,…hoe meer er mee doen des te
beter.
nog ideeen over hoe dit te organiseren ?

26.

harry50

27 Jan 2009 om 00:56
Ik heb net de titel veranderd op Wikipedia in ,,JORIS DE PEDO DEMMINK,, en was binnen 3 minuten weg en ik
greeg bericht dat ik een vandaal ben.
Nou dan weet ik er ook nog een ………….
,,DE SECRETARIS GENERAAL VAN JUSTITIE,,

27.

karin

27 Jan 2009 om 01:07
ze maken overuren bij Wiki hahah

28.

groot

27 Jan 2009 om 01:20
De W I K I P E D I A arbitragecommissie voelt zich beschadigd:
”
Geachte heer Hevelman,
Heden vernam ik dat u een wikipedia-gebruiker verzocht hebt om informatie over mijn persoon en mijn handel
en wandel, in verband met het ter verwijdering nomineren van het artikel Micha Kat op Wikipedia.
Tevens is u bekend, dat ik op de site www.klokkenluider.nl waar mijn naam en persoonsgegevens werden
gepubliceerd, ernstig bezwaar heb gemaakt tegen publicatie daarvan, en - nadat mijn naam in verband werd
gebracht met de vereniging Martijn - eveneens tegen de suggestie als zou ik in enig contact staan met deze
vereniging of zelfs bij die vereniging een “warm onthaal” hebben gekregen.
Meermalen heb ik bovendien, http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1411/zembla-journalist-werkt-voorjoris-demmink.html onder dit artikel aangegeven dat men mij persoonlijk kon benaderen voor nader
commentaar. Dat is niet gebeurd, in plaats daarvan is er buiten mijn medeweten contact gezocht met een
privépersoon die met de hele zaak niets te maken heeft.
De gebruikers op klokkenluideronline.nl die meegewerkt hebben aan de kennelijke hetze tegen mij, waren met
name groot, seekingjusticeuk en Gebruikersnaam; aangezien u degene bent die het “onderzoek” het langst
volhoudt richt ik mij tot u.
- Het publiceren van mijn naam, adres en telefoonnummer op een publieke site is een inbreuk op de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
- Het voorstellen als zou ik enige connectie hebben met de Vereniging Martijn, als zou de vermelding van een
publicatie van mijn hand in een literatuurlijst van die vereniging enige sympathie voor die vereniging van mijn
kant weergeven en als zou een publicatie over het onderwerp “Incest” enige sympathie dan wel gedogen van
dat onderwerp van mijn kant weergeven, is lasterlijk en een inbreuk op mijn eer en goede naam. Zulks doen op
een publieke website is eveneens een strafbaar feit.
- Daarbij komt dat u geen reactie hebt gegeven op mijn distantiëring hiervan op de site klokkenluideronline.nl
en dat u daarentegen bent doorgegaan mijn naam in een kwaad daglicht te stellen.
U, of in elk geval gebruiker groot op klokkenluider.nl, gaf mij daarentegen te verstaan d.d. 20 Jan 2009 om
00:18 :
“Vat dit alstublieft op als een uitdaging, weledelgeleerde heer. Hier, op klokkenluideronline, bevindt u zich op
HET platform waarop u uw vuilspuiterij ook daadwerkelijk kunt onderbouwen met feiten.
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HIER is hoor en wederhoor.
HIER “verdwijnt” geen commentaar.
HIER legt niemand u een IP-ban op.”
Welnu, mijn pogingen om dat te doen op klokkenluider.nl werden hetzij niet beantwoord, hetzij gevolgd door
meer verdachtmakingen en een oproep om mij in het werkelijke leven hinderlijk te volgen. Ik heb dan ook
gemeld, op die site niet verder in discussie te gaan; op mijn uitnodiging om bezwaren kenbaar te maken via de
wegen die normaal zijn op wikipedia hebt u niet gereageerd.
Ik leg u nu de volgende feiten voor:
A. Inzake mijn publicatie over incest en het eventuele verband met de vereniging Martijn:
1. Het vóórkomen van die publicatie op een literatuurlijst van vereniging Martijn was mij niet bekend voordat
daarvan melding werd gemaakt op onderhavige discussie;
2. Uit vermelding van een publicatie op enige literatuurlijst kan geen conclusie worden getrokken over enig
verband tussen schrijver en degene die de literatuurlijst publiceert;
3. De gebruiker die op klokkenluider.nl dit verband legt, heeft verzuimd de publicatie te lezen, hetgeen mogelijk
was geweest aangezien - weer volgens klokkenluider.nl - het boekje op marktplaats.nl te koop werd
aangeboden voor euro 2,60;
4. U, of in elk geval gebruiker groot op die site, was blijkbaar nogal ingenomen met de melding van gebruiker
somber zicht, maar heeft daarin geen aanleiding gezien van de publicatie kennis te nemen;
5. Deze publicatie uit 1991, was een weerslag van onderzoek dat ik heb gedaan tussen 1985 en 1988. Ik heb
daarin objectief verslag gedaan van de stand van zaken van onderzoek, met inbegrip van een landelijk
sociologisch onderzoek van Nel Draijer in opdracht van de overheid (1988). U geeft er geen blijk van dat u het
onderzoek in die periode kent;
6. Ruim voordat het onderwerp incest landelijk nieuws werd, heb ik over het onderwerp incest een toneelstuk
geschreven. Wat u niet weet, is dat mijn hele familie verscheurd is door een incestzaak, die het leven van mijn
zuster heeft verwoest. Wat u niet weet, is dat ik mij al jaren daarvoor had afgevraagd wat er met het leven van
mijn zuster, en mijn familie, was misgegaan.
7. Wat u niet weet, omdat u zich nergens in verdiept heeft, is dat de levens van vele mensen zijn verwoest door
een verschijnsel dat “False Memory Syndrome” wordt genoemd: het feit dat familieleden worden aangeklaagd met name in incestgevallen - op grond van opgewekte en nooit bewezen herinneringen. De psychiater van mijn
zuster is op grond van dergelijke feiten geschorst. Meer hierover kunt u lezen in Daniel L. Schacter: De kunst
van het geheugen; een boek dat overigens is gepubliceerd na mijn publicaties over het onderwerp.
8. Aangezien u mijn adres en telefoonnummer kent, en ook een publicatie uit 1991 die nooit in de publieke
verkoop is gegaan - alleen abonnees kregen de AO-boekjes - reken ik u aan dat u niet de toneelstukken kent
die ik op internet heb gezet.
B. Inzake mijn bemoeienissen met wikipedia.nl:
1. In tegenstelling tot de berichtgeving op klokkenluider.nl - d.w.z. de reacties op http://www.
klokkenluideronline.nl/artikel/1411/zembla-journalist-werkt-voor-joris-demmink.html - ben ik geen moderator
op Wikipedia. Ik heb geen extra “knopjes” om bijdragen te modereren en geen bevoegdheid om artikelen te
verwijderen.
2. De Arbitragecommissie, waar ik wel lid van ben, heeft de bevoegdheid om conflicten tussen gebruikers op te
lossen dan wel te beëindigen. Wat ik zeg als gebruiker heeft daarmee niets te maken.
C. Inzake het artikel Micha Kat op Wikipedia:
1. In mijn - beargumenteerde - tegenstem bij de verwijdernominatie van het artikel Micha Kat heb ik geen
oordeel gegeven of Micha Kat als journalist, persoon, onderwerp, encyclopediewaardig zou zijn. Ik heb, zoals ik
al eerder op klokkenluider.nl heb aangegeven, als mijn oordeel gegeven dat het artikel zoals het er stond, zeer
ranzig was en voornamelijk bestond uit “controverses en relletjes”. Mijns inziens doet het een levende persoon
geen recht, als er behalve de geboortedatum, alleen staat in wat voor relletjes een persoon is verzeild geraakt.
2. U hebt dus - of de andere scribenten op het weblog - geen enkel onderscheid weten te maken tussen de
“encyclopediewaardigheid” van de persoon en het artikel. Wikipedia houdt zich bezig met artikelen, niet met
personen die op een onwaardige manier worden beschreven.
Ik reken u de volgende feiten ernstig aan:
1. Behoudens tegenbewijs houd ik u verantwoordelijk voor alles wat of namens u, door gebruiker groot is
gezegd.
2. Ik houd u verantwoordelijk voor de vermelding van mijn persoonsgegevens op de website www.klokkenluider.
nl . U hebt gevraagd om die gegevens.
3. Ik houd u verantwoordelijk voor het verband dat er op www.klokkenluider.nl wordt gelegd tussen mijn
privépersoon en de vereniging Martijn.
4. Ik reken u ernstig aan, dat u geen moeite hebt gedaan mijn weerwoord op www.klokkenkluider.nl te
beantwoorden.
5. Ik reken u ernstig aan, dat u na mijn weerwoord, bent doorgegaan met uw privévervolging van mij en
daartoe personen hebt aangeschreven die hier niets mee te maken hebben.
Met uw handelwijze brengt u grote schade toe aan mijn goede naam in het werkelijke leven, en brengt u
bovendien mijn privéleven ernstig in gevaar. Wat u vindt over mijn optreden als Art Unbound op wikipedia kan
me eerlijk gezegd niets schelen, maar uw verdachtmakingen aan mijn adres als privépersoon zijn
onaanvaardbaar, evenals uw pogingen mijn naam in het werkelijke leven in diskrediet te brengen. Ik verwacht
van u, dat u de uitlatingen aan mijn privé-adres rectificeert, alsmede pogingen doet mijn NAW-gegevens van de
site klokkenluider.nl te (doen) verwijderen. Ik houd u tevens verantwoordelijk voor uitlatingen die anderen op
die site aan mijn adres hebben gedaan.
Afschrift van dit schrijven is gezonden aan de webmaster van www.klokkenluider.nl
Drs. Maarten Vonder,
Amsterdam
”
**********************************************************
RFI:
Geachte heer ###########
Ongerustheid over de kant waar wikipedia nl opgaat is de reden dat ik contact met u zoek.
In het bijzonder is mijn interesse hierin gegroeid door:
1. De recente nominatie voor verwijdering van Micha Kat, controversieel gevestigd journalist met jarenlange
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staat van dienst bij NRC en een controversiele weblogs NRCombudsman.nl en Klokkenluideronline.nl, de laatste
inmiddels met meer dan een miljoen unieke bezoekers.
Reden verwijdering: NE.
Voorgedragen door: Jacob
Gesteund door: moderatorkliekje van Maarten Vonder C.S.
2. Simultaan de door Jacob voor stemming geponeerde stelling dat als een lemma eenmaal door de Wikipedia
Kulturkammer “niet encyclopedisch” wordt verklaard, mag deze nimmer meer op (het nederlandse) Wikipedia
worden gepubliceerd,
” ongeacht de wijze waarop het onderwerp in dat artikel wordt behandeld en ongeacht de beschikbaarheid van
verifieerbare bronnen over dat onderwerp”
De optelsom hiervan is niets minder dan dictatuur, imho.
Graag wil ik van jou ervaren of je bereid bent vragen te beantwoorden over jacob, maarten, “de borrel”, etc.
Ter informatie besluit ik met plaksels uit Klokkenluideronline.nl reageersels.
Hoop van je te horen!
Met vriendelijke groet,
***************************************************************
Antwoord:
Beste Hans,
Dat wikipedia de verkeerde kant opgaat is iets wat ik al langer constateer. Dat is een reddeloos proces helaas
en valt niet meer te keren. Ik begrijp dat u nogal boos bent om het verwijderen van het lemma over Micha Kat.
Ik kan hierin alleen maar reageren volgens mijn eigen principe. Ik hou mij verre van de verwijderlijst omdat ik
vind dat als meerdere mensen er de tijd aan willen besteden om een lemma te schrijven en te onderhouden ik
denk dat het een plaats heeft. Daarnaast lijken mij er genoeg bronnen over Micha Kat beschikbaar.
Wikipedia wordt inderdaad helaas misbruikt door mensen om persoonlijke vetes uit te vechten. Zo ook die van
een aantal wikipedianen tegen mijzelf. .. Ik ben al jaren niet op Borrels geweest en heb nog Art Unbound nog
JacobH ooit in levende lijve ontmoet. Ik ken hun alleen van wikipedia. Dus ben ik bang dat ik u verder een
weinig verder kan helpen.
M vr gr

29.

groot

27 Jan 2009 om 02:27
Publiek antwoord op verwijten van de heer “Art Unbound”, Arbitragecommissaris van Wikipedia:
1. “Behoudens tegenbewijs houd ik u verantwoordelijk voor alles wat of namens u, door gebruiker groot is
gezegd.”
-”Groot” en “Hevelman” zijn verschillende pseudoniemen voor dezelfde persoon
2. “Ik houd u verantwoordelijk voor de vermelding van mijn persoonsgegevens op de website www.
klokkenluider.nl . U hebt gevraagd om die gegevens.”
-U, als gebruiker “Art Unbound”, heeft er zelf voor gekozen tevens uw echte naam op Wikipedia te publiceren.
http://meta.wikimedia.org/wiki/User:Art_Unbound
Als ik de keuze heb tussen het adresseren als “Ongebonden Kunst” of “Pietje Puk”, verkies ik het laatste.
3. Ik houd u verantwoordelijk voor het verband dat er op www.klokkenluider.nl wordt gelegd tussen mijn
privépersoon en de vereniging Martijn.
-Obv de door uzelf gepubliceerde personalia is er verband tussen uw privépersoon en de vereniging Martijn.
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=m.g. Vonder martijn&btnG=Google zoeken&meta=
Het thema van Martijn, Klokkenluideronline en uzelf komt overeen, is noemenswaardig.
4. Ik reken u ernstig aan, dat u geen moeite hebt gedaan mijn weerwoord op www.klokkenkluider.nl te
beantwoorden.
-Uw weerwoord is uitvoerig van repliek voorzien op deze site
5. Ik reken u ernstig aan, dat u na mijn weerwoord, bent doorgegaan met uw privévervolging van mij en
daartoe personen hebt aangeschreven die hier niets mee te maken hebben.
-”na mijn weerwoord”: de bal ligt bij u omdat u degene bent die niet op mijn weerwoord niet reageert.
-”privévervolging”: onderzoek, RFI
-”die hier niets mee te maken hebben.”
U heeft het hier over afgehaakte Wikileden!
U wordt boos als er een vraag wordt gesteld of er bereidheid bestaat te antwoorden op vragen over het reilen
en zeilen achter de schermen van Wikipedia! Omdat naar mijn mening dictatuur in Wikipedia is geslopen.
Graag herhaal ik hieronder nogmaals het antwoord
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”
Dat wikipedia de verkeerde kant opgaat is iets wat ik al langer constateer. Dat is een reddeloos proces helaas
en valt niet meer te keren. Ik begrijp dat u nogal boos bent om het verwijderen van het lemma over Micha Kat.
Ik kan hierin alleen maar reageren volgens mijn eigen principe. Ik hou mij verre van de verwijderlijst omdat ik
vind dat als meerdere mensen er de tijd aan willen besteden om een lemma te schrijven en te onderhouden ik
denk dat het een plaats heeft. Daarnaast lijken mij er genoeg bronnen over Micha Kat beschikbaar.
Wikipedia wordt inderdaad helaas misbruikt door mensen om persoonlijke vetes uit te vechten. Zo ook die van
een aantal wikipedianen tegen mijzelf. .. Ik ben al jaren niet op Borrels geweest en heb nog Art Unbound nog
JacobH ooit in levende lijve ontmoet. Ik ken hun alleen van wikipedia. Dus ben ik bang dat ik u verder een
weinig verder kan helpen.
M vr gr
”
In het vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben geinformeerd,
Met vriendelijke groet.

30.

Frank Black

27 Jan 2009 om 09:51
Art Unbound
een foto voor de liefhebbers
http://flickr.com/photos/kl/3203240933/
giving a presentation as part of his tour through the Amsterdam red-light district during the CC/WM/OSM new
years reception on 17 januari 2009.
Maarten Vonder op donderdag 10 juli 2008 01:51
Het is me al vaker opgevallen dat de Elsevier-redactie in deze zaak zwaar leunt op de berichtgeving van Britse
kranten als de Daily Telegraph en de Daily Mail. In dit bericht wordt gezegd dat Fritzl slechts voor één misdrijf
kan worden berecht, het zwaarste daarvan zou ontvoering zijn. Zou Elsevier kunnen proberen zich in het
vervolg op eigen onderzoek te baseren?
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Society/Horroropa-Fritzl-maximaal-tien-jaar-in-cel.htm?
forum=187831&message=502707&showall=true
ANDANTE, DE LIJNEN IN HET GEZICHT
Auteur: Maarten Vonder
Korte inhoud: In dit spel ontrafelen een broer en zus hun relatie tot de vader. De thematiek van Andante
concentreert zich rond een incest-gegeven, zonder dat dit van meet af aan zichtbaar is. Pas later ontdekt de
broer de ware toedracht van hetgeen zich in het verleden tussen vader en dochter heeft afgespeeld.
http://www.toneelfonds.be/Zoek/fiche.php?id=268
Ik ben het eens met de vorige spreker (niet Matthias92, maar de vorige anoniem). Wikipedia zit vol met fouten,

;-)

Ook zijn de systeembeheerders (mods noemen ze zichzelf)
zelfs teveel voor middelbare scholieren
machtsbelust. Wie het in hun ogen verkeerd doet word al snel geblokkeerd. Berucht op Wikipedia zijn vooral
MoiraMoira (schuilnaam voor ene Mimi uit het Gooi), advocaat Peter Boelens uit Groningen (noemt zich Peter
b), Ronald Beelaard (noemt zich RonaldB) uit Waalwijk, de schrijver Maarten Vonder (noemt zich ArtUnbound).
Pas ook op voor Die Vandaal (de naamt zegt al genoeg…) Als Web 2.0 echt iets wil worden moet er streng aan
de poort worden geselecteerd op kwaliteit en dat geldt zeker voor Wikipedia.
22 augustus 2008 15:23
http://artistiekbureau.blogspot.com/2008/08/geen-enkele-serieuze-krant-neemt-dit.html
Maatschappelijke gezondheidszorg ; Verslaving – Strijd tegen verdovende middelen ; Overige vormen van
verslaving
Auteur: M.G. Vonder
http://isis.provant.be/xsabl.asp?showdetail=343232788&q=gokverslaafden&curpage=
Als minimale belastingbetaler ben ik best verguld met het bezit dat ik via de Staat heb verworven. Een hele
bank! En dan niet de tweezitsbank die ik jaren geleden in het holst van de nacht met een dronken kop van
straat heb gezeuld, nee, ik bezit gemiddeld 1000 euro van dezelfde bank waarvan ik mijn uitkering pin.
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/227451

31.

snakeman

27 Jan 2009 om 10:37
Deze oproep liet ik naar aanleiding van Anne frankplatsoen plaatsen in de Gay krant van 6 december 2003.
OPROEP AAN ALLE SLACHTOFFERS DIE OP MINDERJARIGE LEEFTIJD SEKUEEL ZIJN MISBRUIKT !
Omdat ik zelf als minderjarige vele keren ben misbruikt en daardoor weet hoe moeilijk het is hier aangifte van
te doen,wil ik middels deze oproep vragen of alle slachtoffers zich bij mij melden en dan wel om de volgende
redenen.
Als slachtoffer van sekueel misbruik weet je vaak niet wat je moet doen. Met je ouders praten,naar4 de politie
gaan voor aangifte. Je voelt je enorm beschaamd en hoe reageert de buitenwereld op jouw probleem.
In de meeste gevallen sta je juridisch ook niet sterk omdat het jouw woord tegen dat van de dader.
Vaak is er sprake van machtverhoudingen,leraar-leerling, volwassene-kind,derukteur-pupil ect.
Ook hoor ik in meerdere gevallen dat de politie je probeert te beinvloeden,zodat je afziet van een aangifte
omdat zij een moeilijke taak krijgen e.e.a te onderzoeken en te bewijzen.
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Het komt vaak voor dat een dader meerdere slachtoffers maakt.
Als we via deze oproep een beeld krijgen van de dader(s) kunnen we gezamelijk aangifte doen. Natuurlijk staan
we als colletief veel sterker en moet de politie en justitie wel aandacht aan zo”n zaak besteden.
Zelfs als je evt een vergoeding heb gehad om het misbruik te compenseren dan nog verzoeken wij je om je aan
te melden, want HET BLIJF MISBRUIK ! En als slachtoffer is het belangrijk dat je recht krijgt en daardor je
eigenwaardering weer terug krijgt. DUS MELD JE AAN. want de daders moeten gestopt worden.
Tevens doen we een beroep op journalisten en advocaten zich voor deze zaak in te zetten.
U kunt zich aanmelden of reactie”s kwijt :
DEZE HOTMAIL WERD METEEN GEBLOKT.
EN ONMOGELIJK GEMAAKT MEER SLACHTOFFERS VAN DIVERSEN VERDACHTEN BOVEN WATER TE KRIJGEN.
En er werd geprobeerd om mij te arresteren op 10 december 2003.
dat het mislukte kunt u verder lezen in deel 5 van mijn blogs op www.robinduck.hyve.nl

32.

RuudHarmsen

27 Jan 2009 om 11:31
Maarten Vonder:
===
- Het publiceren van mijn naam, adres en telefoonnummer op een publieke site is een inbreuk op de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
/===
Volgens welk artikel van die wet precies?
http://www.wetboek-online.nl/wet/Wbp.html
Volgens mij gaat die wet helemaal niet over zulke situaties. Een wijdverbreid misverstand, of misschien snap ik
het allemaal niet goed, dat kan ook.

33.

RuudHarmsen

27 Jan 2009 om 15:40
Hoe hoopgevend de Kamervraag van Raymond de Roon *) ook is, en hoezeer het de Kamer (of in elk geval de
PvV) voorlopig enigszins rehabiliteert; ik ken het politieke bedrijf inmiddels goed genoeg om het antwoord van
de minister (na een zogenaamd onderzoek van ca. 3 weken) vrijwel woordelijk te kunnen voorspellen:
1) Ja.
2) Nee.
3) Zie 2.
De minister gaat het dus gewoon ontkennen, niemand trekt het na, en dat is het dan. “En gaat over tot de orde
van de dag.”
Wedden, meneer Hirsch Ballin?
*) Zie
http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1593&Itemid=1

34.

Undercover

27 Jan 2009 om 17:24
Het was handiger van Raymond de Roon geweest om contact op te nemen met Adele v/d Plas en samen met
haar een vragenlijst op te stellen en ook haar naam als bron in de vragen te noemen.

35.

groot

1 Feb 2009 om 00:26
CORRECTIE
Het schoolboekje over incest, geschreven door M.G. Vonder of “Art Unbound”, is 100% integer.
Wetenschappelijk. Degelijk.
Vandaag had ik gelegenheid dit werkje door te nemen. Alle vooronderstellingen die er bestonden over de kleur
van dit werkje zijn ONGEGROND.
Vanwege de bemoeienis van de auteur met “Demmink” in Wikipedia, en de plaats op de literatuurlijst van
“Martijn”, had het boek de schijn tegen.
Daarom rehabilitatie voor dit boek, complimenten aan de auteur, en de uitgesproken verwondering over het
hakkenklikken van de auteur die de trauma’s kent.
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de Demmink-vragen van de PVV. Hij heeft immers voor JDTV reeds verklaard dat er helemaal geen
aangiften tegen Demmink bestaan dan wel ooit bestaan hebben, dus vanuit die positie kan hij nooit
iets toegeven dat een gevolg of een afgeleide is van de ‘vermeende’ aangiftes die echter pure realiteit
zijn. Maar er is meer. Dat de derde aangever tegen Demmink Mustafa Y. is geintimideerd staat vast.
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Dua voordat je gaat lopen ontkennen en lopen huilebalken van dit en dat, weet dan dat we jou onderuit kunnen
halen en kunnen opknopen als perfide leugenaar en pedo-beschermer
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Categorieën

●
●

Accountancy (29)

●

Advocatuur (23)

●

Algemeen (419)

●

Corporate (19)

●

Internationaal (8)

●

Klokkenluiders (25)

●

Media (150)

●

Politiek (85)

●

Rechterlijke macht (81)

●

Schiphol (10)

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

P. Kouwes?

2.
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●

overheid
●

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

27 Jan 2009 om 20:44
●

Liegen en draaien zijn bewindslieden van het CDA op het lijf geschreven.Trouwens bij de rest ook !!!
Ben nieuwsgierig hoe hij dat gaat verworden in de Tweede kamer met al die ,,JA,,knikkers.
Maar ik heb op de een of andere manier toch het gevoel dat ze het niet gaan houden en dat DEMMINK toch wat
onrustig begint te slapen.
Of zou het de wens is de vader van de gedachte zijn !!!

3.

joep

27 Jan 2009 om 20:56
een minister liegt niet, een minister ‘vergist zich’ hebben wij laatst met Middelkoop kunnen leren:
http://groups.google.com/group/nl.politiek/browse_thread/thread/aa0a2624c65f1312
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snapt u?
vertaal dit naar onze ‘normen en waarden’ CDA mannen zoals Bak Ellende, (GV)Donner en Ballin(g) en je weet
waar we aan toe zijn.

4.

RuudHarmsen

27 Jan 2009 om 21:16
> kunnen opknopen
Alleen figuurlijk toch, mag ik aannemen? Je bent uiteraard net als ik geweldloos en je strijdt alleen met de
kracht van het woord?
Adriano Correia de Oliveira (geloof ik, ik ken het nummer van Luís Cília) dichtte reeds lang geleden:
Venho dizer-vos que não tenho medo
A verdade é mais forte que as algemas
Ofwel:
Ik kom jullie zeggen dat ik geen angst heb
De waarheid is sterker dan de tralies
(… dacht ik altijd dat het betekende, maar het schijnt eerder te zijn algemas = handboeien).

5.

RuudHarmsen

27 Jan 2009 om 21:29
harry50, 27 Jan 2009 om 20:44
===
Liegen en draaien zijn bewindslieden van het CDA op het lijf geschreven. Trouwens bij de rest ook !!!
/===
Ik moet dit helaas beamen. Ze zijn allemaal erg qua “open communicatie”, maar het CDA spant inderdaad de
kroon, wat draaierij en circulariteit (kastje naar de muur, kluitje in het riet) betreft:
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/thema/cda.htm
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/thema/parlemen.htm

6.

Mirjam123

27 Jan 2009 om 22:11
Ik heb het filmpje van JDTV bekeken. Hirsch Ballin zegt inderdaad ‘daar is helemaal niets van waar’ of iets
dergelijks. Maar daarmee bedoelt hij volgens mij niet dat er nooit aangifte is gedaan (dat kan hij ook niet
ontkennen) maar dat er van de aantijgingen aan Demmink’s adres niets waar is. Ik ben wel benieuwd hoe de
antwoorden op de vragen er uit zien, ze zullen waarschijnlijk nietszeggend zijn. Ik las net dat Hirsch Ballin door
zijn Turkse collega (minister) is geinformeerd over de zaak Demmink - dat zei mw. Van der Plas. Maar we
weten natuurlijk niet wat de Turkse minister tegen Hirsch Ballin heeft gezegd.

7.

rabarberke

27 Jan 2009 om 22:19
@mirjam213
Ack. Micha is hier onzorgvuldig. Wat Ernst zei is dat van al die aantijgingen tegen Joris niets waar is. Dat is
feitelijk ook zo, aangezien er nog niets bewezen is. Ernst is niet gek.

8.

jang

27 Jan 2009 om 23:31
@rabarberke
“Wat Ernst zei is dat van al die aantijgingen tegen Joris niets waar is. Dat is feitelijk ook zo, aangezien er nog
niets bewezen is.”
Lulkoek, dat het nog niet bewezen is zegt niets over de waarheid.
“Ernst is niet gek.”
Nee dom.

9.

johnmans

28 Jan 2009 om 00:12
De quote van HB in het filmpje waar Micha - denk ik - op doelt:
MK: “Er is een container aan bewijs tegen deze man! Er wordt binnenkort voor de derde keer aangifte tegen
hem gedaan!”
HB:”Absoluut niet, dat is gewoon niet waar.”
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10.

Mirjam123

28 Jan 2009 om 05:19
@ johnmans
Klopt, die quote daar doelde ik ook op. En ik denk dat HB bedoelt dat er helemaal geen container bewijs is
tegen Demmink. Of er wel of geen aangifte tegen Demmink gedaan GAAT worden, dat kan hij niet ontkennen tenzij HB inmiddels ook helderziende is natuurlijk.

11.

rabarberke

28 Jan 2009 om 07:53
Ik heb ook geen container gezien.

12.

Observator

28 Jan 2009 om 15:55
Misschien moeten wij een cursus bodylanguage en ook een cursus physiognomie gaan volgen? Dat zou
uitermate helpen in het beoordelen van politici.

13.

Maar...

28 Jan 2009 om 22:46
Ik vind Mirjam een frisse wind en stelt goede vraagtekens bij een aantal zaken. Maar toch een vraag voor
Mirjam :
Als er al 3 ! Keer getracht is aangifte te doen, door 3 verschillende personen, vind jij dat dan normaal dat deze
beste man nog steeds zonder belemmering zijn functie kan uitoefenen ?
Gezien zijn functie, en het voortzetten daarvan, zou toch zeker zijn imago gezuiverd moeten worden. Let wel ,
internationaal gezien is deze man min of meer het visitekaartje van het ministerie van justitie. Ik zou
persoonlijk geen handje willen geven aan deze meneer, en ook graag op geen enkele wijze in verband gebracht
worden met hem. Alleen dat al is genoeg hem op non actief te stellen, totdat een onderzoek hem verschoont.
Maar stel je nu voor dat het allemaal waar is, zou je het dan voor mogelijk houden dat buitenlandse geheime
diensten hem kunnen chanteren onmdat zij misschien meer weten over de handel en wandel van deze man ?
Vergelijk het eens met die cartoonist Nekschot, die wordt door een aantal agenten thuis uit zijn woning
getrokken omdat hij Allah heeft beledigd met een cartoon. Maar Joris Demmink, die mag je pedofiel noemen,
een hyves tegen maken, en weet ik wat al niet meer, en Donner en Ballin blijven bij de stelling er is geen rook
dus ook geen vuur ? Dat is een grote schande !
Wel of niet waar, de waarheid moet nu eens op tafel komen, alle Nederlanders kunnen potentieel schade lijden
onder een chantabel ministerie van justitie dus jij ook. Vind jij het dan nog steeds prima, dat er geen onderzoek
naar de beste man wordt gedaan, kamervragen een mompelig antwoord krijgen en eigenlijk alleen vermomd
gesteld durven te worden, Albayrak geen antwoord geeft op vragen, ga zo maar door.
Het is de burger die het recht heeft om overheidsdienaars ter verantwoording te roepen, dat is ook wettelijk zo
geregeld. Dat al deze burgervragen etc , alle sites, alle rumoer, aangiftes, alles maar van tafel wordt geveegd
of gewoonweg genegeerd, is op zich in mijn ogen al een schuldbekentenis.
Next question…

14.

joep

28 Jan 2009 om 22:52
@maar, ik kan je aanraden om eens in de Deventer Moordzaak te duiken. Ontdoe het van Maurice de Hond
emotie en concludeer zelf hoe de NL rechtsstaat er bij staat.
Maurice te heftig? Duik eens in de (landmijnen)affaire Fred Spijkers; daar zijn zelfs academische publicaties
over.
Enkel gevalletje? dacht je??? Google maar wat naar de Schiedammer Parkmoord…
Allemaal te gek? Affaire Lancee dan maar?
greeetz

15.

Maar...

29 Jan 2009 om 00:03
joep : Alle redelijk bekend mee, en sluit me er helemaal bij aan. Maar ja, geen enkel land is zonder. Voor mij is
het wel de druppel dat de gehele regering en media bezwijkt door een..pedofiel.
En ik ben er heilig van ovetuigd dat de vieze beste man al lang een amrionet is geworden van onder andere
buitenlandse geheime diensten. Anders zou hij met dit imago, daar echt niet meer zitten. Maar hjij wordt
gechanteerd , chanteerd op zijn beurt weer anderen, en als men niet chantabel is bedreigd hij je met de dood.
Ik zou graag eens willen weten waarom hij in Kazachstan was, en ook wat dat gekost heeft.

16.

RuudHarmsen

29 Jan 2009 om 11:37
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> waarom hij in Kazachstan was
Azerbaijan. Ze spreken er ook een Turkse taal, verder zijn er nauwelijks overeenkomsten.
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grote order heeft binnengehaald en in Afghanistan en Irak pijpleidingen mag aanleggen nog trots op
de website van het bedrijf vermeld, maar dat wapenfeit is na de eerste geruchten over
belangenverstrengeling snel verwijderd. Zondermeer explosief. Kijk hier maar. En hier. No results
found. Maar uit de eerder gevonden Reuters-link blijkt onomstotelijk dat Tenaris actief is cq. wordt in
Irak. Ongeloofwaardig dat dit nieuws niet is vermeld op de eigen site van de onderneming. Het
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Op 25 november raakt via Reuters bekend dat Tenaris een grote order heeft

dat de komende Obama-administratie van Afghanistan een speerpunt heeft gemaakt. De vraag is
natuurlijk: bestaat er een verband tussen de beslissing van Jan Peter cs. de missie te verlengen en
de order die een jaar later wordt uitgedeeld aan het bedrijf van Roland?
Er hangt een geur van corruptie rond de MP. Een sterke geur. Maar laten we vooral medelijden
hebben met die arme Balkenendes die in 2008 afscheid hebben moeten nemen van hun geliefde,
bescheiden, hardwerkende en begripsvolle vader. Oliebolletje iemand?

16 Reacties op “Jan Peter Balkenende en de geur
van corruptie”
Feed voor dit bericht Trackback adres

1.

Observator

29 Dec 2008 om 17:35
Ach ja, Micha, dit kan er ook nog wel bij. Ik wist hier trouwens van, maar goed dat je deze zaak nog eens
oprakelt.
Vrijwel altijd wil ik met keurige woorden vertellen wie er in mijn ogen zoal ernstig fout is. Maar wat betreft
Balkenende?
Mag ik het vandaag afdoen met de opmerking dat ik al sinds mijn vroege jeugd weet dat gereformeerden in
machtsposities de meest corrupte lieden zijn die je je maar kunt voorstellen?
Het bijbelgefundamenteerde ‘Dien de overheid die boven U gesteld is’ heeft in de diverse ‘biblebelts’ geleid tot
wat je best zou kunnen noemen ‘landverraad’. Iedereen met ook maar énige recent-historische kennis MOET
dat kunnen weten.
Ach, ach…… Ach.
Ja, doe mij maar een oliebolletje.
Om te vergeten.
Om slap te zijn.
Om mij te scharen in de rij van stommelingen die niet begrijpen dat er een hogere waarheid is dan
‘geruststellende’ misleiding.
…………………………….
Doe mij dus eigenlijk maar GEEN oliebolletje.

2.

Frank Black

29 Dec 2008 om 21:21
vervolg harro knijff
http://www.concertbythesea.nl/adama_zijlstra_stichting.php
Bestuur
Het bestuur van de Adama Zijlstra Stichting:
Dhr. H.J.A. Knijff - voorzitter
Dhr. B.J. Vermijs - secretaris
Dhr. C.S. Baas - penningmeester
Dhr. H.B.J. in het Veld
Dhr. E. Bruyn
Holland Casino Director
H.B.J. in het Veld, Scheveningen
http://www.hollandcasino.com/NR/rdonlyres/B4D90FE1-07AF-4568-811B-1CA47C43D41F/28022/
FactsFiguresversie17juni2008.pdf
Mr. C. S. Baas, former Secretary of the Board of MeesPierson N.V.
http://www.marinusplantemafoundation.nl/
MR. C.S. Baas formerly Managing Director, Bank Mees & Hope
http://www.iguanaverde.com/about_us.html
http://www.ad.nl/archive/?service=archive&articleID=1045103

3.

Gebruikersnaam

29 Dec 2008 om 21:31
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Ik ben bang dat we van Zembla geen kritisch geluid meer zullen horen. Want welke stasi agent zagen we
gisteren in beeld bij Zembla? Nico Dijkshoorn (voormalige) columnist bij het rioolmedium Geenstijl. De Stasi
agenten verspreiden zich onder de laatste nog kritische nieuwsmedia. Dijksgraaf van Spitsnieuws/Geenstijl bij
HP/ de tijd.
Elke keer als Zembla een kritische documentaire maakte schreef Geenstijl weer dat Zembla opgeheven diende
te worden:
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2008/07/officieel_wtc7_neer_door_brand.html
Geenstijl front van de Stasi dienst. Driemaal houzee.

4.

tess

29 Dec 2008 om 21:46
@ Gebruikersnaam
De Stasi agenten verspreiden zich onder de laatste nog kritische nieuwsmedia.
Lijkt een beetje op de Mr. Smith’s in The Matrix.

Petje af voor Micha Kat!

5.

:-)

janick

29 Dec 2008 om 21:46
Waarom, als de meest prominente CDA-er, oud-voorzitter van de SER en raad van bestuur van RABO-bank,
Herman Wijffels voor zo’n Irak-onderzoek is en JP verzet zich met hand en tand daar tegen, dan zou zelfs in het
meest dichtplakte gedeelte van Nederland een lichtje moeten gaan branden. Neen hor, dat is nog niet het geval.
Interessant hoe Micha dat vuurtje gaat opstoken, want via internet is dat gedeelte van Nederland niet te
bestoken.
Beteuterd keek JP toen hij net het eerste gesprek met de oliedair Bush had gehad. Het leek wel of hij met zijn
vingers in de suikerpot had gezeten. Een dealtje gedaan JP?

6.

E-bee

29 Dec 2008 om 22:57
Hij gedraagt zich al als een belangenverstrengelend neoconnetje. Toch zegt mijn boerenverstand me dat hij de
aandacht afleidt van zijn medeplichtigheid in de genocides in Irak en Afghanistan. Je zou hem verplicht een dag
een film moeten laten zien van de mismaakte kinderen die nu daar en straks ook hier zullen worden geboren
onder de argeloze NL jongens en meisjes, die nog denken dat ze op een humanitaire missie gaan …
En daarna naar een tribunaal in Iran sturen…

7.

pukkie

30 Dec 2008 om 03:00
Moeilijk om te beoordelen wat corruptie is en wat goede bedoelingen zijn.
Dit onderwerp werd bijna twee jaar geleden al uitgebreid besproken op NuJij.nl:
http://www.nujij.nl/broer-van-balkenende-heeft-zakelijk-belang-bij-missie-in-afghanistan.191140.lynkx

8.

pukkie

30 Dec 2008 om 03:08
En dan deze link, van 2001:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1626889.stm
Denk overigens niet dat hij corrupt is en er hoeft van mij geen onderzoek te komen. Wel dat er meer openheid
betracht wordt dat zou wel prettig zijn.

9.

Micha Kat

30 Dec 2008 om 09:56
@Pukkie
Nieuw is natuurlijk de grote order voor broer Balkenende van eind november 2008 en direct daarop de
verlenging van de missie tot 2010….
Ook de info vanuit Aktueel in relatie tot de Tenaris-website is nieuw. Maar dank voor de link! Leuke reacties ook
op Nuij!

10.

groot

30 Dec 2008 om 10:05
Coalition of the Willing = Coalition of the Billing.
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En wie betaalt de rekening.

11.

George Knight

30 Dec 2008 om 13:35
Zie voor interview met Roland Balkenende:
http://www.tenaris.com/archivos/documents/2004/751.pdf
Volgens http://www.tenaris.com/archivos/documents/2002/171.pdf is Roland Balkenende gevestigd in Houston,
Texas.
Interessant is om te zien waar Gianfelice Rocca de voorzitter van de Techint Group -holding van Tenaris- overal
opduikt. Bijvoorbeeld:
http://www.nogw.com/illuminati.html
Wat is het belang van de Bildenbergers?
Wat is de bemoeienis van Jan Peter Balkenende met Gasunie en Techint?
http://koopvaardijnieuws.punt.nl/index.php?r=1&id=389033&tbl_archief=0
Etc.

12.

Spider J.

31 Dec 2008 om 12:33
Beetje zonde dit.
Ik ben ook voor een onderzoek naar de toedracht van de oorlog in Irak, maar het gelinkte nieuwsitem van de
NOS over de verlenging van de missie in Uruzgan komt uit november 2007, niet november 2008.
Wellicht verward met de datum twee regels erboven?
Niet dat dit de suggestie van nepotisme tegenspreekt, maar het verband is nu wat minder direct dan werd
voorgesteld.

13.

Micha Kat

31 Dec 2008 om 13:00
@Spider J.
You right. Data en chronologieen: altijd verraderlijk!
We blijven deze zaak echter zeer nauwgezet volgen, zoals je terecht stelt doet het niets af aan het conflict of
interest en een mogelijke causaliteit. Ik heb te tekst direct aangepast
Gelukkig 2009!
Micha

14.

Herman van Houten

31 Dec 2008 om 16:29
Balkie zegt dat de missie in Uruzgan echt in 2010 eindigt. Blijkbaar is die olieleiding daar dan klaar. Maar er
komt misschien wel een nieuwe missie in Afganistan, zie http://www.nos.nl/nosjournaal/
artikelen/2008/12/19/191208_afghanistan.html en dat is dus verklaard net nadat die megamissie voor zijn
broer afkwam.

15.

New World Revolution

7 Jan 2009 om 19:51
Weet niet of iemand de Docu HACKING DEMOCRACY kent dit gaat over de stem computers geleverd door
DIEBOLD aan bijna elke regering op deze aardkloot . Ze maken balkie MP zetten zijn broer bij Tenaris en hop
het balletje is weer rond . Zelfde zien we ook bij die wolfowitz en de rest van die criminelen ….
Misschien ook leuk om je der in te verdiepen er is namelijk een nederlandse comp exper die heeft mee gewerkt
aan die docu ….
Weet je ook gelijk waarom pim is vermoordt , past heel mooi in de tijdslijn met 911 ..
Ga zo door Micha … Topper
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Nu wil het geval dat Els Swaab en Joop Krant (foto) elkaar goed kenden vanuit

synagoge en sabbath, maar natuurlijk ook vanuit business ties. Joop Krant, een
klassiek-Joodse ‘vrije jongen’, recent benoemd in het bestuur van Ajax (de ‘Jacobse uit Jeruzalem’),
cashte in 2001 als voorzitter van zakenbank Kempen & Co. een kleine 60 mio Euro door zijn tent te
verkopen aan Dexia. Een rampendeal die drie jaar later al weer moest worden teruggedraaid. Hey..
haven’t we heard that story all over these days? Krant en Swaab, in die dagen voorzitter van een van
de grote advocatenkantoren uit de hoofdstad, kwamen elkaar ongetwijfeld veelvuldig tegen in de
hoofdstedelijke synagoges en salons.
Nu wilde het geval dat Krant bijkluste voor Apax, een Britse ‘durfinvesteerder’ waar sir Ronald Cohen
aan de knoppen zat. Swaab wist dat PCM-bestuursvoorzitter Theo Bouwman net als Jopie Krant maar
op een ding uit was (het vullen van de eigen zakken) en dus zou instemmen met elk plan dat die
begeerde zilvervloot zou laten binnenvaren. Het werd aldus een 1-2-3-tje dat ons land nog lang zal
heugen. Swaab fietste vanuit SDM het PCM-concern binnen bij Apax via Ome Joop Krant. Het doel:
het plunderen van de onderneming en het vullen van de Joodse zakken. NRC Handelsblad zei daar dit
over:
Tegen deze achtergrond werd in 2004 gezocht naar een private investeerder. Maar de partijen die de
voorkeur hadden van bestuursvoorzitter Bouwman werden door SDM afgewezen. SDM, zo schrijven
de onderzoekers, ‘trok het initiatief van het verkoopproces naar zich toe’. SDM wilde Apax.

ronald-cohen.jpg

Over de wijze waarop Apax onder leiding van Cohen (foto) PCM heeft

leeggeplunderd is al veel gezegd en geschreven, maar het netto resultaat was
dat drie jaar later, in 2007, toen Apax de boel weer van de hand deed, een winst werd afgetikt van
131 miljoen Euro. PCM betaalde voorts 300 mio Euro aan ‘adviseurs (Ome Joop Krant), banken en
aandeelhouders’. De PCM-bestuurders die de Joodse samenzwering hadden gefaciliteerd werden
beloond met een jodenfooi van 5,5 mio Euro, een bedrag waar aan het ‘barretje King David Hotel’
nog vaak hartelijk om wordt gelachen. “Gelukkig waren Bouwman en Alberdink Thijm geen joden” zo
klinkt het dan. “Want dan hadden ze zich nooit met zo’n fooi het bos in laten sturen!” Ome Joop Krant
(hij cashte bijna 100 miljoen vanuit falende en rampzalige deals) en zijn boss sir Richard Cohen
gingen daarentegen voor de hoofdprijs. Max Pam schreef hierover begin 2007 in Het Parool:
Wat me in de hele geschiedenis nog het meeste slaat, is de grenzeloze naïveteit waarmee PCM zich
aan Apax heeft uitgeleverd. Dat geldt zeker ook voor de journalisten die bij de PCM-bladen werken.
Ik heb gevoelvolle stukken gelezen over Sir Ronald Cohen, de oprichter van Apax, die met zijn poen
allerlei sociale projecten financiert en die als een soort filantroop werd afgeschilderd. Dat men met
Apax een bikkelhard kapitalistisch bedrijf had binnengehaald, waar men alleen maar rendementen zit
te berekenen, leek pas in Nederland door te dringen toen het te laat was. Nu gaan de erflaters van
Sir Ronald er fluitend met een paar honderd miljoen van door, en dat gebruiken zij vast niet alleen
om er in een achterbuurt van Liverpool een ballenbak mee op te richten.
Het lijkt wel een grote jodenmop, dat PCM-verhaal! En Els Swaab? Heeft die als grote instigator nog
wat aan de zaak overgehouden? NRC Handelsblad: “Aan de hele transactie met Apax heeft SDM ruim
81 mio overghouden.” Een normale succes-fee van 10% betekent dus 8,1 mio voor Swaab als
voorzitter. Maar laten we het haar binnenkort zelf maar eens vriendelijk gaan vragen boven een
bordje kippensoep!
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1.

Frank Black

28 Dec 2008 om 16:39
hoe zou gemma zich nu voelen?
‘alles begint zo jong mogelijk’ en ‘De gedachte
dat jeugdzorg alles oplost, moet je loslaten’ Doel van de Operatie Jong is problemen vroeg signaleren. Wat we
steeds meer willen, is problemen signaleren voor het misgaat.
pagina 14 http://www.pm.nl/files/pdf/jaargang1/PM_02_10-03.pdf
goede ambitie: “Bij de Algemene Bestuursdienst is de heersende opvatting dat je maximaal vijf jaar op één
departement blijft, tegen de verkokering.”
http://www.algemenebestuursdienst.nl/abd_algemeen/index.cfm?fuseaction=netwerkzoeken
pagina 17: Spelers: Operatie Jong
>> Politiek: Steven van Eijck (commissaris Jeugd en Jongerenbeleid), Clémence Ross-Van Dorp (VWS), Maria
van der Hoeven (OCW), Piet Hein Donner (Justitie), Rita Verdonk (Veiligheid en Integratie), Aart Jan de Geus
(SZW), Thom de Graaf (BZK) en Sybilla Dekker (VROM)
>> Secretarissen-generaal: Roel Bekker (VWS), Koos van der Steenhoven (OCW) , Joris Demmink (Justitie),
Maarten Ruys (SZW), Jan Willem Holtslag (BZK), Marianne Sint (VROM) en Ronald Gerritse (Financiën)
>> Plaatsvervangers: Paul Huijts (VWS), Simone Roos (OCW), Leonard Kok (Justitie) Peter Hennephof (SZW),
Philippe Raets (BZK), Paul Welling (VROM) en Mariënne Verhoef (Financiën)
>> Directeuren-generaal: Maatschappelijke Zorg Marcel van Gastel (VWS), Hoger- en Beroepsonderwijs Renk
Roborgh, Primair en Voortgezet Onderwijs Rob Kerstens (OCW), Preventie, Jeugd en Sancties Dineke MulockHouwer (Justitie), Arbeidsverhoudingen en Internationale
Betrekkingen Theo Langejan (SZW), Koninkrijksrelaties en Bestuur Leon Halder (BZK), Ruimte Annet Bertram
(VROM) en Rijksbegroting André de Jong (Financiën)
>> Directeuren: Gemma Tielen, Rob de Vries, Dick Kaasjager, Lenie Kootstra (VWS), Jannita Robberse, Paul
van Maanen, Ron Minnée (OCW), Peter Levenkamp (Justitie), Marilyn Haimé (V&I), Ferdi Licher (SZW), Herman
Schartman (BZK) en Loek Caubo (VROM)
Penvoerend en coördinerend beleidsmedewerkers: Sander Band, Hester Bakker, Janine Huiden,
Marieke Koppenaal (VWS), Francine l’Ortye, Peter van IJsselmuiden, Jantina Walraven (OCW), Janneke Kramers
(Justitie), Erica Faber (V&I), Mireille van Duuren (SZW), Petra Heida (BZK) en Francine Baart (VROM)

2.

Bla-bla

28 Dec 2008 om 17:15
Proficiat met dit artikel! Zolang personen als Wilders,(Schuif die Palestijnen maar de Sinai in) PRdeV. en
GeenStijl nog worden genomineerd voor Man van het Jaar titelschap(.), is het goed dat man en paard benoemd
worden door een serieuze onderzoeksjournalist. De verbanden zijn nog veel groter dan Micha Kat hier zelfs
maar kan aanroeren zelfs, in de VS is de burgerbevolkng hier veel bewuster van, zij zitten immers onder de
terreur van het Bush-regime. Maar de waarheid mag, nee, moet gezegd worden. Het gaat om Zionazi,s en er is
niets mis met dat woord.
Ik zou zeggen: Rudof Paul, kom er maar in!

3.

bzzmn

28 Dec 2008 om 18:30
petje af voor dit artikel!
niet alleen voor de inhoud maar tevens voor je cojones, micha.

4.

buscadordelaverdad

28 Dec 2008 om 19:18
http://www.erichufschmid.net/Madoff-Ponzi-or-Zionist.html
“Heel PCM is trouwens een aflopende zaak, dat ziet zelfs een goy! Ik kan de zaak dus beter maar laten ploffen
en mijn Joodse vrienden een goede financiele dienst bewijzen…..”
v=kdD8871rxxY&eurl=http://johnalanmartinsonjr.com/
“Krant en Swaab, in die dagen voorzitter van een van de grote advocatenkantoren uit de hoofdstad, kwamen
elkaar ongetwijfeld veelvuldig tegen in de hoofdstedelijke synagoges en salons.”
Rishon Lezion: Thousands of Ecstasy pills seized in synagogues
Drugs found in ceiling, bathroom of local synagogues; police say dealers planned to sell pills at upcoming party
Eli Senyor. Some 6,000 Ecstasy pills were seized Friday during a police raid on two synagogues in Rishon
Lezion’s Shikun Hamizrach neighborhood. Local police, who were tipped off about the drugs a few days ago,
found 3,000 Ecstasy pills and a pistol concealed in the ceiling of a synagogue on Shivtei Yisrael Street. An
additional 3,000 pills were found in the bathroom of another synagogue located nearby. Investigators said the
drug dealers, who are still at large, apparently planned to sell the pills at a party that was scheduled to be held
in the coming days. BRON:http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3623242,00.html
http://www.youtube.com/watch?v=fpDsajIoSr0
http://www.youtube.com/watch?
WAARSCHUWING: Wegens de niet te harden stank die er uit deze judeo-bereputten van judeosupremasistische
arrogantie naar buiten dringt, raad ik de lezer dezes aan zich goed in te pakken en voor besmettingsgevaar van
anti joodse sentimenten te beschermen. Het gezonde opkomen van ‘antiesemitische’ gevoelens dan wel antijudeocon verachtelijke ongenoegens bij het bestuderen van deze materie, kan je wegens holohoax-erkennerij
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naast Holleeder in alle afzonderingen doen belanden. Wees dus geen rund als je met deze zeer explosieve
judeo-fratsen stunt… U bent gewaarschuwd.
http://www.youtube.com/watch?v=fQ8sJp95mMY

5.

buscadordelaverdad

28 Dec 2008 om 19:42
Dit soort van journalistiek zal er omdat de hoernalistieke onkunde van onze vaderlandse persmuskietenbrigade
verzaakt hun taak naar behoren uit te voeren, steeds meer en tegen hun eigen desinformerende belang op
online fora en nieuws sites WEL sucsesvol en met gedragen support (gelezen dus) naar buiten worden
gebracht! Sterker nog ik denk dat deze comment geplaatst in een andere zaak waar Micha al bij betrokken was
daar zeker aan toe bijgedragen heeft… Micha, jij komt er wel weet je dat eigenlijk wel?
Het e.e.a. past precies in de manipulatieve tendens van de Volkskrant: openlijke volksverlakkerij. De
onwelgevallige waarheid doelbewust achter blijven houden en anderzijds, enkel maar over triviale zaken
berichten. Men bericht liever over vermeende golfbaanplagen, de teloorgang van het Nederlandse circus en de
revival of de oude vertrouwde stroopwafels bij de thee, dan over werkelijk tastbare zaken. Zo is er bijvoorbeeld
een mondiale kredietcrisis gaande en in Amerika het subprime hypotheekschandaal. Maar wat denkt u, dat de
Volkskrant daaromtrent ook maar enige objectieviteit in acht zal nemen? Vergeet het maar. De Volkskrant
begint op dat terrein eerder te verhullen en te verzaken, dan dat ze aan objectieve berichtgeving doet. Laat
staan kritische vragen gaat stellen. Nee, de Volkskrant geeft liever het woord aan moslimhater Geert Wilders,
die volgens de Volkskrant een belangrijke[!] stem heeft. Dat er in Amerika elke dag — bij bosjes — Joodse
zwendelaars en bereoepsfraudeurs worden opgepakt is klaarblijkelijk geen nieuws. Dat er direct na de
aanslagen van 9/11 vele malen meer Joden — mossad agenten e.d.– zijn opgepakt dan moslims, is ook al geen
nieuws? Nee, de Volkskrant heeft de wijs- en waarheid in pacht. Iedereen die anders denkt dan de Volkskrant is
gek, liegt en / of is volstrekt gestoord. En gut ja natuurlijk, die mensen hebben decaliters vitriool in hun aderen.
[Ik lach me suf om mw. Nicolasen.] Maar hoe herkennen we nu de leugenaars? De psychologie geeft ons
daarop een antwoord, omdat wetenschappelijk is aangetoond dat leugenaars aan hun faciale mimiek en
lichaamstaal zijn te herkennen. In de zaak van de verdwenen Maddie mcCann, waarin ik me ook heb verdiept,
hebben psychologen het gedrag van de ouders nader onder de loupe genomen en ze uiteindelijk als een stel
ziekelijke leugenaars omschreven.
Vooral die moeder van Maddie loog dat het gedrukt stond. Een ander klassiek voorbeeld van een leugenaar —
verraden door z’n mimiek en pose — is de Volkskrant’s hoofdredacteur Pieter Broertjes. In een bijna
legendarische uitzending van het voormalig actualiteitenprogramma Twee Vandaag, wordt inzake 9/11 de clash
tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe media’ nader uitgelicht. Let dan eens op de attitude van Volkskrant’s Pieter
Broertjes en internetpublicist Daan de Wit. Daan de Wit spreekt met een open gezicht en Pieter Broertjes kijkt
telkens — alsof het een liegende kleuter is — weg met z’n ogen. Niettemin heeft Broertjes het over de waarheid
die de Volkskrant zou brengen. Pak een krant en je weet hoe het zit, dat is zijn metafoor voor betrouwbaarheid.
De krant is betrouwbaar en de nieuwe media categorisch onbetrouwbaar, alzo sprak Pieter Broertjes. Welnu ik
durf best te claimen dat de Volkskrant en Pieter Broertjes aan opzettelijke misleiding doen. Als dat smaad of
laster mag zijn, dan leg ik direct de handschoen voor Broertjes en de Volkskrant neer: laat ze me maar
aanklagen! [Ze weten me wel te vinden; ze hebben m’n contactgegevens.] En dan heb ik het nog niet eens
gehad over Broertjes’ adjudant in het liegen: Arie Elshout. Die journalistieke charlatan meende in 2005 te
moeten roepen dat Europa zich dociel ten opzichte van Amerika moest opstellen en de Amerikanen alhier de kar
moest laten trekken.
Welnu, vandaag bericht de Volkskrant over de totale chaos die de Amerikanen in Irak hebben veroorzaakt. In
diezelfde tijdspanne — ik herhaal — riep dus Volkskrant’s adjunct-hoofdredacteur Arie Elshout op dat Amerika
hier de kar moest gaan trekken. Ik herinner me ook een zekere meneer Anton Mussert, en die riep destijds, zo
rond 1940, dat de Nazi’s hier de kar moesten trekken. Dat hebben we geweten. En ik ben blij dat ik de groep
van nieuwe landverraders, zoals Arie Elshout, publiekelijk kan exposeren als kwalijke journalistiek charlatans.
De Volkskrant meende mij een IP-ban te moeten geven. Nou ja, dat zullen we dan nog wel eens even zien. Op
9 januari a.s. zullen de oplagecijfers van de Volkskrant worden gepubliceerd en ik verwacht opnieuw een meer
dan gemiddelde daling. Geen wonder denk ik. Met een stel onbetrouwbare en leugenachtige sujetten aan het
roer, zal de Volkskrant steeds verder wegzakken in het zelfgecreeërde moeras van leugens en valse schijn.
Laten we daarom uitzien naar de dag dat PCM Uitgevers bij de Volkskrant ingrijpt en de journalistieke
charlatans zoals Broertjes, Elshout en Nicolasen op de straat kwakt. Gewoon datgene schrijven wat er ook over
bijv. Marokkaanse tasjesrover wordt geschreven; de objectieve waarheid. Dat er thans bijna dagelijks Joodse
mega-fraudeurs — Madoff gisteren — worden gearresteerd mag je klaarblijkelijk niet opschrijven. Het is wel
teogestaan om de Marokkaanse gemeenschap te kapittelen over het ‘Marokkaanse straattuig’, maar het is niet
toegestaan — wat ik dus wel doe — om de Joodse gemeenschap te kapittelen over de niet aflatende stroom van
arrestaties van Joodse beursdieven en ‘bankrovers’. Laat men mij — de Volkskrant — eens één enkel voorbeeld
zien van een Marokkaan of überhaubt een moslim die betrokken is bij grootschalige financiële fraude e.d.? Ik
kan makkelijk de namen en zo noig ook privéadressen leveren van wel minimaal minimaal honderd in Amerika
woonachtige Joodse beroepszwendelaars; zij die achter de georganiseerde mondiale kredietcrisis zitten. Ik roep
de Joodse gemeenschap op om keihard afstand te nemen van de Joodse megafraudeurs en geloofsextremisten.
Zo niet, dan kon het m.i. eerdaags wel weer eens flink fout gaan aflopen met de Joden. De geschiedenis kan
zich makkelijk herhalen en daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. De wereld heeft inmiddels meer dan
genoeg van Joodse zwendelaars en de Joodse lobby.
Prof. Neutenkouk.
BRON: http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/2177/Lezer,_u_zit_vol_goede_ide

6.

RuudHarmsen

28 Dec 2008 om 21:16
Ach, wat zal ik zeggen. Ik hoor net op tv dat Jan Pieterszoon Coen op Ambon gewoon een zooitje dorpshoofden
liep onthoofden, alleen omdat ze geen zaken met hem wilden doen. Volgens mij ben je dan een moordenaar en
een crimineel, maar volgens JP “normen en waarden” Balkenende en andere protestantse patriotten
waarschijnlijk een held, vandaar het VOC-gevoel.
JP Coen was geen jood toch? Maar wel een christen, en een protestant, denk ik. En ik mag het zeggen, want al
mijn voorouders waren bevindelijk, gelukkig de laatste vier generaties nauwelijks, niet, uiteindelijk niet, resp.
helemaal niet.

7.

RuudHarmsen

28 Dec 2008 om 21:22
http://nl.wikipedia.org/wiki/VOC_op_de_Banda-eilanden
Pure genocide dus, vanuit motieven van diefstal.
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Dat is nou Nederland in z’n gloriedagen.

8.

RuudHarmsen

28 Dec 2008 om 21:25
http://nl.wikipedia.org/wiki/VOC_op_de_Banda-eilanden
===
Er volgde een volkenmoord en van de 15.000 oorspronkelijke bewoners bleven nog 600 over. Japanse
Samoerai-beulen, in dienst van de VOC, werden ingezet om de 33 dorpshoofden te onthoofden. Hun lichamen
werden in een put op het eiland Lonthor geworpen, een plek, die nu nog steeds voor de bevolking, om
begrijpelijke redenen, een zeer beladen plaats vormt.
/===
Allemachtig. Dat hebben ze mij op de christelijke lagere school niet geleerd bij vaderlandse geschiedenis.

9.

Juriste

28 Dec 2008 om 21:36
Het valt mij op dat mensen, die Joods zeggen te zijn, altijd zo de aandacht weten te trekken. Misschien vanuit
een minderwaardigheidscomplex, als minderheidsgroepering of juist vanuit een superioriteitsgevoel. The Nanny
(Fran Dresscher) verkondigde dat zij Hilary Clinton wil opvolgen als senator van NY.
Ik heb in ieder geval mijn rechtenbul uit handen gekregen van Job Cohen (thans burgemeester Amsterdam) en
hij maakte op mij een sympathieke indruk.

10.

E-bee

28 Dec 2008 om 21:39
Is dat nou wat JPB bedoelde met VOC-mentaliteit?

11.

Rudolf Paul

28 Dec 2008 om 21:46
@ Bla-bla
Het is eigenlijk heel eenvoudig. Als je zegt: “Joden zijn graaiers”, dan is dat dom antisemitisch gelul. Als je
zegt: “Sommige, of zelfs vele, graaiers zijn Joden”, is dat een waarheid als een koe.
Het is net zoiets als: “Marokkanen zijn tasjesrovers” (= dom gelul) en “Sommige, of vele, tasjesrovers zijn
Marokkanen” (= waarheid).
(Ik heb zelf eens achter twee tasjesrovers aangezeten en geholpen ze gearresteerd te krijgen. Ze hadden een
vrouw van boven de zeventig tegen de grond gesmakt en haar bovenarm gebroken. Het waren twee jonge
vrouwen, verslaafde hoeren, een ras-Duitse en een ras-Nederlandse. Ze hebben vier maanden straf gehad.)
Ik draai zelf in een klein Joods wereldje rond; niemand die ik ken, is een graaier, het zijn gewone mensen zoals
jij en ik.

12.

Frank Black

28 Dec 2008 om 22:42
http://74.125.77.132/search?q=cache:rfNSbVjnDJMJ:foia.citizensforethics.org/docs/upl204/foi194/doc1043/
pdfs/pdf000076.pdf
This is the html version of the file http://foia.citizensforethics.org/docs/upl204/foi194/doc1043/pdfs/pdf000076.
pdf.
Google automatically generates html versions of documents as we crawl the web.
——————————————————————————–
Page 1
SENSITIVE AND PRIVILEGED, DO NOT DISTRIBUTETENATTVE02/21/08(b)(2) lowACTION OFFICER:PRESS:SETUP:GIFT EXCHANGE:PARTICIPANTS:ATTENDEES:Dutch :Dennis SequeiraClosedBoardroomYES, with BOTH
MinistersSECRETARYJ.P.H. (Piet Hein) Dormer [Pete Hine DOE-ner],Justice MinisterJ.W. (Johan)Remkes [Yohhahn REHM-kiss],Interior MinisterJoris Dcmmink [Yoh-ris DEHM-ink], SecretaryGeneral, Justice
MinistryAmbassador SobelDanny RussellBrian BesanccneyAdam IslesDennis SequeiraRay ParmerDrew MannMr.
Tjibbe Joustra [Chib-ah YOUW-strah] NationalCT CoordinatorMr. Rob Visser, Director General,
InternationalCriminal Affairs, Justice Ministry (also DG,Immigration)Mr. Dick Schoof [Dick SKOHF], Director
General,Public Safety, Interior MinistryMr. Robert Biegel, staff attorney, InternationalCriminal Affairs, Justice
Ministry(notetaker)12:45BREAK12:50 AMWORKING LUNCH WITH IMMIGRATION MINISTER M.C.F.Olita)
VERDONK IRee-tah FUHR-dunklLOCATION: Room 338Justice MinistrySchedeldoekshaven 1002511Phone: IFax:
lJ1^^^W(SG Demmink office)(b)(2) low100C0267

13.

Frank Black

28 Dec 2008 om 23:49
Roosevelt Stichting
Willem T. van Gelder
President
William J. van den Heuvel
Vice President
Peter T. van de Steenoven
Treasurer
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Siert Knigge
Member
Hans Bergmans
Cornelis Boertien
Joris Demmink
Arthur W.H. Docters van Leeuwen
Alexander P. van Heeren
Alexander C. Helfrich
H. Johannes Witteveen
Advisory Board
Arend C. de Ru
Executive Director
The Roosevelt Stichting, a private foundation
established to organize and raise funds for
the biennial Four Freedoms Awards ceremony
in Middelburg, gratefully acknowledges financial
support in 2000 from the following contributors:
Nationale Postcode Loterij
Province of Zeeland
City of Middelburg
ABN/AMRO Bank N.V.
Aegon N.V.
Automatic Holland B.V.
Citibank/Schroder Salomon Smith Barney
Loontjens Automaten B.V.
Outokumpu Steel Processing B.V.
Transal B.V.
Verbrugge Terminals B.V.
Zeeland Seaports
Mr. and Mrs. Alexander C. Helfrich
Mr. Alexander P. van Heeren
http://www.roosevelt.nl/Content/RSC/roosevelt reviews/roosevelt_review_2000.pdf

14.

Frank Black

29 Dec 2008 om 00:56
pagina 22 http://www.thehagueprocess.org/Upload/PDF/Annual Report THP 2007.pdf
pagina 11 http://www.viceversaonline.nl/uploaded_files/VV-1-2007.pdf
http://www.gcim.org/img/GCIM Members Bio Data CV 1 November 2004_02.pdf
Joris Demmink opened his talk by quoting the
British psychiatrist R. D. Laing: “We live in a
moment of history where change is so speeded up
that we begin to see the present only when it is
already disappearing.”
http://www.cilc.nl/Focus 20.pdf

15.

tess

29 Dec 2008 om 01:05
In dit stuk wordt met name stilgestaan bij de vraag hoe het mogelijk is dat een Jood fellow Jews
dusdanig kan bestelen en bedriegen dat ze met de ondergang worden bedreigd.
Ik vind dat nu niet bepaald typisch joods, wel typisch mens.
Jezus Kat wat heb je nu aan het plaatsen van een dergelijke propagandabagger
Ben het verder met Rudolf Paul eens.

16.

tess

29 Dec 2008 om 01:09
Overigens over welk geld wordt er nu eigenlijk gepraat?
http://www.youtube.com/watch?v=NT-2fenmLnc&feature=related
Begint zo rond 4.30 over geld!

17.

Frank Black

29 Dec 2008 om 02:54
terug naar Holthuis:
Koningin Beatrix heeft dinsdag een bezoek gebracht aan het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag. Tijdens het
bezoek sprak ze onder meer met de president van het Tribunaal, Theodor Meron, en enkele andere rechters.
Ook openbaar aanklaagster Carla del Ponte en de griffier van het Tribunaal, Hans Holthuis, waren aanwezig.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1365/een-joodse-samenzwering-bij-pcm.html (6 of 16) [3/11/2009 12:15:07 AM]

Een Joodse samenzwering bij PCM at Klokkenluideronline
http://binnenland.nieuws.nl/52828
pagina 35 http://www.law.leidenuniv.nl/general/img/Jaarverslag_Rechten_in_Leiden_2007_tcm11-63650.pdf
Twee adviesraden
De leden van de facultaire raad van advies zijn:
• mr. H. Blok, voormalig decaan a.i. Faculteit der Rechtsgeleerdheid
• mr. A.M.L. Broekhuijsen, raadsheer gerechtshof Amsterdam
• mr. H.J. Holthuis, griffier InternationaalJoegoslavië-tribunaal
in Den Haag
• mr. E. Kist, voormalig voorzitter raad vanbestuur ING-groep
• mr. C.J.A. van Lede, ondermeer commissaris bij Air France-KLM,
Heineken N.V., Philips Electronics en SaraLee International.
• mr. J.H. Schraven, voormalig voorzitter Vereniging VNO-NCW,
thans president commissaris Chorus NL-BV
Zondag 16 september 2007
Lezing “De wereld kijkt naar Den Haag”
door Hans Holthuis.
Met de komst van het Joegoslavië Tribunaal en vervolgens het Internationale Strafhof spelen zich in Den Haag
spraakmakende zaken af, die mondiale aandacht trekken. De spreker gaat in op de vraag waarom dit zo is en
wat het belang is van goede publieksvoorlichting. Hans Holthuis is griffier van het Joegoslavië tribunaal en
draagt verantwoordelijkheid voor de public relations. Voordien was hij hoofdofficier van justitie van het
landelijke parket en tevens betrokken bij het onderwijs aan de rechtelijke macht. De lezing zal circa 60 minuten
duren en wordt kort ingeleid door Mischa Wladimiroff van het advocatenkantoor Wladimiroff & Waling.
http://www.gevangenpoort.nl/pers/persbericht_gevangenpoort_lezingen.doc
Den Haag, 4 dec 2008. Het grote verloop onder medewerkers van het Joegoslavië-tribunaal is een bedreiging
voor de procesgang. Dat zegt de ondernemingsraad van het VN-hof in Den Haag. Volgende week bespreken
president Patrick Robinson en griffier Hans Holthuis de kwestie in New York.
http://www.nrc.nl/buitenland/article2081765.ece/Leegloop_bij_Joegoslavie-tribunaal
pagina 6 http://www.rostra.nl/cms/congress/pdf/2007/Parallelprogramma-Jaarcongres-280907.pdf
2008 Unicef - Lions Club - Holthuis
Welkomstwoord van:
Mr. Hans Holthuis, Registrar VN-Tribunaal
Lid van het College van B&W van de gemeente Den Haag
Wim Raaphorst, voorzitter van de gouverneursraad van Lionsclubs Nederland
14.30 – 14.50 uur:
Inleiding door drs. J.P. Kleijburg, directeur Stichting Defense for Children en oud-projectleider Unicef
http://www.lionsclubs.nl/content/newsItem.php?page=2&ID=691
http://www.stelling.nl/kleintje/actueel/YZIK1182321074.html
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/post/5670129/seksuele-escapades–kamervragen

18.

Frank Black

29 Dec 2008 om 03:19
artikel over harro knijff
Mr. Harro Knijff (55) is voorzitter van de Koninkrijksspelen en treedt bij de opening op 21 juli op als gastheer
voor prinses Margriet. Bij de sluitingsceremonie, op 27 juli in De Uithof, verwelkomt hij haar zus, koningin
Beatrix. Want als er iets te
vieren valt in Den Haag, is Knijff van de partij. Onlangs nog bij Concert by the Sea, hij is voorzitter van de
organiserende Adema Zijlstra Stichting, en kort daarvoor bij de opening van Den Haag Sculptuur, waar hij
eveneens in het bestuur zit. Natuurlijk zit Knijff straks ook bij de ingebruikneming van het nieuwe stadion van
ADO Den Haag op de eretribune, hij is immers lid van het bestuur van de Stichting Stadion Ontwikkeling. En zo
zijn er nog wel wat functies. Met zo’n druk bestuurlijk leven zou je bijna over
het hoofd zien dat Harro Knijff ook nog advocaat is, wat heet: partner bij het prestigieuze internationale
kantoor De Brauw, Blackstone Westbroek. Knijff – voormalig deken van de Orde van Advocaten – is advocaat
voor de meeste Nederlandse topvoetballers en voor de KNVB. Welkom in de wereld van Peter Stuyvesant.
meer:
http://www.denhaagcentraal.net/550/images/archief/DHC-010.pdf

19.

tess

29 Dec 2008 om 10:01
Nog even het artikel over de joodse samenzwering uit 2007 erbij gehaald want het zit mij niet lekker, de
benadering van deze materie en al helemaal niet gezien het toch zaak was om Joris Demmink een fair proces te
geven. Is het PCM verhaal in deze vorm een tactisch verstandige zet? Nee natuurlijk niet, maar wellicht gaat
het daarover hier nu niet toch Micha?
http://www.nrcombudsman.nl/artikel/464/bij-pcm-is-het-nu-nog-louter-rape-and-plunder.html
Wat opvalt aan de reacties in 2007 is dat men ook in dat jaar valt over de antisemitistische sfeer van het
verhaal.
Er wordt door Kat gerefereerd aan de joodse maffia en daarover worden hem ook de oren flink gewassen. Het
kan wel allemaal zo zijn en ik denk dat de joden niet onderdoen voor de christenen, de islamieten, de
hindoestanen, de boeddhisten, de-noem-maar-op-reli’s en dan ook maar gelijk de zwarten, de bruinen, de gele,
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de witte etc inzake maffiapraktijken, het wassen van gelden.
Nu kan je stellen dat er over joden nergens ter wereld, behalve dan in de islamitische wereld, geen kwaad
woord gesproken mag worden zonder dat je de term antisemiet over je heen krijgt. Dat is natuurlijk niet zo. Er
zijn legio schrijfsels waarin ook acties van mensen die van Joodse komaf zijn bekritiseerd worden.
Geld corrumpeert en het maakt geld niets uit aan welke zijde van de grenslijn zich dit proces kan voltrekken.
Ik had het sterker gevonden, dit verhaal als de term jood niet zo prominent aan bod was gekomen. Dan was
het werkelijk schrikken geweest, nu zijn het weer de joden toch? Hahahahaha …
Tot slot nog een opmerking over het grote hokjesdenken:
Het ontgaat blijkbaar mensen dat als we de realiteit via een model ervan proberen te begrijpen dat
dan het model een vereenvoudigd beeld betreft, en bedoeld is om de werkelijkheid inzichtelijk te
maken. Als er dan allerlei gepluimte in hokjes en vakjes wordt ingedeeld is dat om
overzichtsredenen. In werkelijkheid bestaan die hokjes en vakjes niet. Sterker nog, als er beter
wordt gekeken naar de elementen geplaatst in die hokjes en vakjes dan kan de conclusie vaak zijn
dat deze in veel meer hokjes en vakjes te plaatsen zijn, afhankelijk van het onderwerp. Dus hokjes
en vakjes denken is functioneel voor individuele vraagstukken, maar never te extrapoleren naar
overkoepelende vraagstukken. Mensen die een universitaire opleiding hebben afgerond en dit nog
steeds doen moeten terstond hun bul teruggeven en ander werk gaan zoeken.
Bron citaat: http://www.tessonome.com/?p=695

20.

Micha Kat

29 Dec 2008 om 10:36
@Tess
Het gaat mij vooral om de volgende zaken:
1. Joden genieten in Nederland nog altijd een enorme voorkeurspositie. Die wordt zorgvuldig in stand gehouden
door een machtige lobby binnen de politiek en via clubs als CIDI (Centrum voor Indoctrinatie en Documentatie
Israel), Anne Frank Stichting en het infameuze MDI, het Meldpunt Discriminatie Internet. Hierdoor wanen Joden
zich onkwetsbaar. Dit is een misstand die aan de kaak moet worden gesteld. Zeker omdat dit Joden kan
verleiden tot ‘grensverleggend gedrag’ zoals inzake PCM.
Dit is natuurlijk absoluut geen antisemitssch argument omdat immers elke bevolkingsgroep altijd de grenzen
zal opzoeken van wat de samenleving bereid is van hen te accepteren. Kijk maar naar de Marokkaanse
onruststokers.
2. Door de zaak-Madoff staat het ‘Joodse zakendoen’ in de spotlights. Dit is een concrete nieuwsaanleiding voor
bovenstaand verhaal. De parallel moet zijn dat zowel in de Madoff-zaak als bij PCM de ‘daders’ extreem veel
bewegingsruimte genoten omdat ze zich -mede vanuit hun Joodse identiteit- beschermd wisten door
‘hogerhand’.
3. Het is onverteerbaar dat het grootste (gedrukte) mediaconcern van Nederland een speelbal is geworden van
een groep machtige Joden die daarmee ten koste van het bedrijf op ONGEHOORDE wijze hun zakken vullen.
Dat dit een zaak betreft van het hoogste algemene belang blijkt ondermeer uit de aandacht vanuit de politiek
voor de affaire. Helaas mag de waarheid over de ondergang van PCM ook in Den Haag niet worden gehoord.
Maar dat hebben we al vaker meegenmaakt (Irak-onderzoek).

21.

janick

29 Dec 2008 om 12:00
Micha,
dat gaat niet altijd op. Je kent waarschijnlijk niet het verhaal van Samuel Goudsmit. Hij was met George
Uhlenbeck de ontdekker van het elctron-spin. In 1027 gingen beiden naar Amerika. In ‘36 kwam Uhlenbeck
terug en werd hoogleraar in Utrecht. In ‘39 ging hij weer terug naar Amerika. In ‘44 kwam Goudsmit naar
Europa als leider van het Alsos-project. Dit was om te ontdekken hoever de Duitsers met de ontwikkeling met
de atoombom waren. Hij ontdekte alras dat archeiven in Parijs verdwenen waren en dat daardoor de
betrokkenheid van Nederlandse geleerden, zoals de Haas en Kistenmaker, op enkele speren na niet te
achterhalen was. Begin ‘45 werd dat deel ondergebracht bij het Militaire Gezag. Dus schluss of toch niet?
In 1947 kwam het boek “Leerboek de Natuurkunde”, 1065 pagina’s uit. Dat was toentertijd het leerboek voor
natuurkunde-studenten.
Er stond niets in over het electron-spin en haar ontedekkkers. Dat is we heel vreemd wat in dat boek wordt ook
de quantummechanica behandeld. Je zou kunnen zeggen dat het een slip is. Maar neen hoor de volgende 6
edities was die omissie nog steeds er. Je zou kunnen zeggen dat het niet belangrijk is. Neen hoor en alle
boeken dat geheel of gedeeltelijk over q-m gaan staan de ontdekkers en het effect. Rara, Goudsmit is toch een
Jood. In ieder geval zijn zijn ouders in Auschwitz vergast.
Waarom na WOII die uitsluiting?
Een ander opmerkelijk geval is prof. dr. Leo Ornstein, een van oprichters van Nederlandse Natuurkunde
Vereniging. Hem werd toegang ontzegd in november ‘40. In mei ‘41 overleed hij als een eenzaam man. Zijn
(achter)kleinzoon, ook Leo Ornstein en bekend verslaggever
houdt zijn mon daarover. Waarom?
De enige Nederlandse Jood die een Nobelprijsheeft gekregen is er een voor de vrede in 1911, Tobias Asser.
Vele natuurkundigen vinden het beschamend dat Goudsmit en Uhlenbeck niet die prijs hebben gekregen.
Een aardig exposé van dat effect is http://www.lorentz.leidenuniv.nl/history/spin/goudsmit.html
Dus hier is veel meer aan de hand, zoals de r&d in Nederland voor de Duitse Wehrmacht en niet alleen tijdens
het Interbellum, maar ook tijdens WOII.
Micha, ik zou me maar eens daarop storten, net zoals de verdwenen dossiers over de zaak Khan bij de
rechtbank aan de Prinsengracht in A’dam, gemeld door de oud-rechter mevr. Anita Leeser-Gasan.
Zou Joris daar meer van weten?
Misschien moet je maar eens met een onafhankelijke onderzoeksjournalist op het gebied van de WOII gaan
praten. Je komt dan tegen dat antisemitisme taboe is in hogere kringen, maar nog steeds aanwezig is, lees ook
eens “Pack of Thieves”.
Seyes had het over 50 anti-semitische blaadjes tijdens het Interbellum. Hier in Nederland is nooit schoonmaak
geweest.
Dus zet hem op.
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22.

Observator

29 Dec 2008 om 14:06
‘JODEN’.
Dat is voor mij, helaas, een controversiële ‘zaak’.
Ik bekommer mij werkelijk om de onschuldige, óók joodse, slachtoffers tijdens WO-II (ik heb deze oorlog
meegemaakt als kleintje, zelfs met gevolgen).
Ik maak mij echter zorgen om de wijze waarop er gereageerd werd en wordt op de joodse daarop berustende
aanspraken op ‘krediet’ door ‘Joden’. En voorál om de meegaandheid in die aanspraken van mensen met een
plaatsvervangend slecht geweten.
De Holocaust wordt misbruikt. Dat is mij duidelijk. En U, weldenkende Nederlander van zelfde joodse of andere
afkomst, hopelijk ook. Het probleem daarbij is, géén hekel te krijgen aan ‘Joden’ in het algeméén, oftewel ‘antisemitisme’ ( een verschrikkelijk MISbruikte term) te ontwikkelen.
Joodse misbruikers maken mij dit in vele gevallen erg moeilijk, maar het lukt me gelukkig tóch nog wel het
joodse kaf van het eveneens joodse koren te onderscheiden. ‘Ik heb Joden onder mijn vrienden’ is misschien
goedkoop, maar wél waar. Terzijde: Hetzelfde verhaal geldt voor ‘Marokkanen’.
Indruk op mij heeft gemaakt dat een (toen?) nog overlevend slachtoffer van de Holocaust zei dat hij misbruikt
werd om ‘joodse belangen’ te dienen.
Zijn ‘Joden’ dan écht ‘BAH’?
(Bedrieglijk, Arrogant en Hebzuchtig)?
Wat er komt bovendrijven, het schuim der natie in meestal érg witte boorden, net als trouwens bij welke
bevolkingsgroep of welk ras dan ook, voldoet helaas, helaas, helaas, aan die kwalificatie.
Voorbeelden te over.
Maar ‘Joden’ hebben in deze tijd nu eenmaal dat Holocaust-’voordeel’, resulterend in een overdreven dociele
instelling van karakter-zwakke lieden met een gebrek aan onderscheidingsvermogen tussen goed en kwaad.
Ik maak mij zorgen. Om het laatstgenoemde feit, maar evenzeer om het feit dat -niet gaan vloeken s.v.p.‘goedwillende Joden’ evenals ‘goedwillende Marokkanen’ het slachtoffer worden van DIE Joden of Marokkanen
die aan de bovengenoemde kwalificatie ‘BAH’ beantwoorden.
Wie godsdienstig is of gewoon geïnteresseerd in bijbelse informatie: Lees in die bijbel eens over Jacob, de
superjood, wánt door ‘god’ herdoopt in ‘Israël’. De naamgever dus van een staat die momenteel (december
2008) dezelfde methoden hanteert als die ándere staat, die hen als groep en niet als een aantal daarvan
‘misdoende’ individuën behandelde.
Léés dan dat ‘Jacob’, alias ‘Israël’ achtereenvolgens zijn broer Ezau, zijn oom Laban en zijn vader Izaäk
belazerde. (Dat laatste in samenwerking met zijn moeder).
Léés ook dat hij op de terugweg naar het ouderlijk huis (omdat de broer van wie hij bang was zijn woede
terzijde had gelegd) aan de beek Jabbok ‘worstelde met ‘god’(???)’, waarbij hij -de heer verhoede het maar
deed dat niet- sterker bleek dan ‘god’ omdat hij hem kennelijk in een soort houdgreep had (’Ik laat U niet gaan
tenzij gij mij zegent’!!!)
Ach ja, symbolisch of letterlijk (voor christen-fundamentalisten neem ik aan), het staat écht in de bijbel.
Is het een karakterisering van de joodse mentaliteit?
Soms zou je dat zeggen, maar ik ben zwak genoeg om dat niet te hopen of veronderstellen.
Het zal wel gaan om de figuren die, zoals gezegd, komen bovendrijven.
Schuim ze af!

23.

Rudolf Paul

29 Dec 2008 om 15:57
Iemand die een bijbel, thora, of koran d’r bij sleept, neem ik nooit serieus.

24.

Observator

29 Dec 2008 om 16:05
Brave Rudolf Paul,
Wat jij nou vergeet is dat dit soort ‘bijeenslepingen’ nu juist de invalabele argumenten zijn die jouw opponenten
misbruiken.
Schroef op de een of andere manier je kennis-van zaken, je intellect, of je mensenkennis e.d. dus wat op, s.v.p.

25.

euro999

29 Dec 2008 om 16:10
Volgens mij zijn we even de weg kwijt, kan de drank zijn natuurlijk.
Werden dit soort dogma’s ook al niet geplaatst in de eindjaren dertig in o.a de Telegraaf of andere fascistoide
nieuwsbronnen. Ik ben beter gewend van Misscha Kat en laten we maar zeggen dat het vermoeidheid is.

26.

Observator

29 Dec 2008 om 16:43
EURO999,
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Het kan geen kwaad je beter te informeren over ‘eindjaren dertig’ zoals je dat noemt. Het betreft dan geen
dogma’s zoals je stelt of denkt, en om het dan eindelijk maar eens (ten onrechte ) verdácht duidelijk te stellen:
ANTI-SEMITISME is (in alle tijden) opgewekt door bovendrijvende verkeerde joden van een bepaald minder
sympathiek kaliber.
En daarvan zijn ‘gewone’ Joden het slachtoffer geworden.
En van dat ’slachtofferschap’ van vooral ‘gewone’ Joden, wenst de profiterende en in mijn ogen verfoeilijke
joodse politieke bovenlaag dan weer MISbruik te maken.
Lees toch maar eens wat ‘de bijbel’ (hik, weet je wel hoe die tot stand is gekomen?) aan informatie heeft over
Israël alias Jacob, de stamvader.
Ik hecht er in feite weinig waarde aan en vertrouw liever op mijn eigen oordeel. Maar toch. Het betreft een
boek à la de Koran, die OOK al misbruikt wordt.
Moest ik kiezen, dan kies ik voor een religie die haar ‘heilige’ (godver de godver, o jee nou laat ik me tóch
gaan) boeken NIET MEER letterlijk neemt.
Dus ‘gristendom’ voor ‘islam’.
Maar ik móet niet kiezen, dus kies ik voor de rede.
En die rede zegt: Pleur op met al die bedrieglijkheden.
Sorry Micha-sitemachthebber, ik was boos. Het is al over, maar ik laat dit tóch staan.
Pleur het maar weg als je denkt dat dat moet.

27.

E-bee

29 Dec 2008 om 17:34
@Observator.
Ik vind de nuance heel goed aangebracht, zeker in het 1e stukje. Dus: Hear, hear!

28.

Observator

29 Dec 2008 om 17:47
Dank je, E-BEE.

29.

Juriste

29 Dec 2008 om 18:22
De aanvulling van Micha:” 2. Door de zaak-Madoff staat het ‘Joodse zakendoen’ in de spotlights. Dit is een
concrete nieuwsaanleiding voor bovenstaand verhaal. De parallel moet zijn dat zowel in de Madoff-zaak als bij
PCM de ‘daders’ extreem veel bewegingsruimte genoten omdat ze zich -mede vanuit hun Joodse identiteitbeschermd wisten door ‘hogerhand’.”, verduidelijkt de keuze van het onderwerp.
Micha wil volgens mij zeggen dat Joden onderling elkaar ook het leven zuur maken en niet per definitie elkaar
steunen: Er is kennelijk ook sprake haat en nijd, jaloezie en misgunnen, net zoals bij andere mensen. Demmink
verkeert in alle mogelijke netwerken, of deze nu Joods georienteerd zijn of niet en op den duur slaat de
verveling toe in deze kringen, omdat ze alles al gezien en gedaan hebben. Dan is het interessant om
bijvoorbeeld onschuldige mensen te vervolgen.
Ik werd zelf vervolgd door de Officier van Justitie omdat ik mijn adoptief kind dagelijks de grens over bracht
naar school in Belgie.
Dagelijks gaan 19.000 kinderen de grens over naar school in Belgie, maar mijn zoon werd er uit gepikt.
Verzonnen werd dat het in strijd met de leerplichtwet zou zijn dat mijn zoon in Belgie naar het VWO ging. Mijn
zoon functioneerde prima op school. Ik weet nu bijna zeker dat kinderen via Jeugdzorg in pedo-netwerken
terechtkomen en dat de Officier van Justitie in Maastricht daar een rol bij speelt. Het is toch absurd dat ik een
valse dagvaarding kreeg dat mijn zoon niet naar school zou gaan. Ik bracht hem persoonlijk met de auto en ik
kon bewijzen met verklaringen van de school dat hij nimmer verzuimde. De dagvaarding van de Officier van
Justitie werd vervolgens precies op de dag voor de zitting bij de Kantonrechter in Sittard teruggetrokken op 22
december 2004.
Mr Moszkowicz jr., mijn toenmalige advocaat in een andere zaak, die de buurman tegen mij had aangespannen
inzake zijn veranderde inzichten over mijn tuin, wilde mij beslist niet bijstaan bij de valse dagvaarding van de
Officier van Justitie en dat wijst er op dat hij wellicht ook weet van de malversaties bij de rechtbank.

30.

Observator

29 Dec 2008 om 18:53
‘Juriste’,
Mag ik je verzoeken (en als het niet ‘mag’ doe ik het toch)je eigen ellende en frustraties (hoe legitiem dan ook
wellicht) niet in te brengen in zaken van, laat ons zeggen, ‘uitvoeriger aard’.
Je etaleert jezelf teveel.
Ten koste van het aangedragen onderwerp.
Besef dat s.v.p.

31.

Wim Heitinga

29 Dec 2008 om 19:19
@Juriste

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1365/een-joodse-samenzwering-bij-pcm.html (10 of 16) [3/11/2009 12:15:07 AM]

Een Joodse samenzwering bij PCM at Klokkenluideronline
Trek je aub niets aan van bovenstaande comment van Observator 29 Dec 2008 om 18:53.
Als lezer, en volgens mij velen anderen lezers, van dit weblog waardeer ik uw posten.
Als types als Observator zich storen aan uw posten dan is dat hun probleem.
Misstanden in de maatschappij zijn voor slachtoffers ALTIJD persoonlijk en de posten van Juriste passen prima
in de opzet van dit weblog.

32.

E-bee

29 Dec 2008 om 20:10
@Observator.
Op Zapruder las ik een leuke link van Webrep associates. Webreppers, feitelijk ingehuurde mondige
reaguurders, zijn personen die er wat aan is gelegen op blogs, in lopende discussies, de belangen van hun
opdrachtgever(s) verdedigen. Een beetje het systeem wat de Burgemeester van Amsterdam gebruikt om nooit
van gehoorde commitee,s in den vreemde, tegen betaling, zichzelf tot Beste Burgemeester van de Wereld kan
laten uitroepen.
Er is er hier eentje al een tijd actief op klokkenluideronline.nl die in dienst is van een van de grootste ZioNazi,s
van Nederland, een met een volstrekt gebrek aan integriteit, getuige zijn corrupte korps. Het zijn er meer,
maar 1 haal je er hier zo uit. (lol)

33.

Rudolf Paul

29 Dec 2008 om 20:21
Man en paard noemen, E-bee!

34.

tess

29 Dec 2008 om 20:59
Met het volgende van Observator 14.06 ben ik het in grote lijnen wel eens. Het gaat maar om een paar mensen
die echt wel crimineel zijn.
Wat er komt bovendrijven, het schuim der natie in meestal érg witte boorden, net als trouwens bij
welke bevolkingsgroep of welk ras dan ook, voldoet helaas, helaas, helaas, aan die kwalificatie.
Daar gaat het hier op deze website dan ook over.

35.

E-bee

29 Dec 2008 om 21:11
@Rudolf Paul
Niet van deze tijd, ik kijk wel uit, ik woon nog niet in Thailand…
En een mol, het zijn er meer, is al een tijdje heeeeel gebruikelijk.
Keep em in the dark and feed them with shit, heb ik geleerd in de beveiliging. Ik zeg echt niet voor niks ZioNazi,
s. Verder: Ik heb niet de minste behoefte anderen dan gelijkgestemden wijzer te maken.
Als men hier overwegend nog niet eens begrijpt hoezeer men in de maling wordt genomen door de eigen loze
regering, ga ik niet nog verder uitweiden tot in detail. Degenen die de intuitie er voor hebben begrijpen me toch
wel.

36.

Maurits

29 Dec 2008 om 21:13
Micha Kat schrijft ongeveer 534 vlijmscherpe stukken over de zaak Joris Demmink, hoe de hele justitiële top en
de complete Kak van Nederland daar bij betrokken is. Vele journalisten zijn het zwijgen opgelegd door hun
broodheren, maar Micha gaat gewoon door. Zijn lezers beuken in groten getale op de Volkskrantpoort. Het lijkt
niet stuk te kunnen. Er zijn zelfs mensen dood gemaakt die te veel wisten, maar Micha Kat heeft het eeuwige
leven of een goeie beschermengel.
En dan ineens gebeurt het. Stuk 535 blijft uit. Nee, Micha is niet dood - hij schrijft nog steeds. Maar, over
andere zaken. Zijn die niet belangrijk dan?
De tijd zal het leren waarom Kat is afgehaakt. Is hij omgekocht? Wordt hij gechanteerd met zijn eigen seksuele
wandel? Hebben ze ‘m met de dood bedreigd en gelooft hij niet in martelaarschap? Zit de maffia ‘m op de
hielen?
Hoe het ook zij - Kat ligt er uit. Hij moet gezegd hebben: Hoe kan ik, na alle ophef die ik gemaakt heb nou net
gaan doen alsof er niets aan de hand is met Joris Demmink? Daar hebben ze even over nagedacht. En toen
kwam de geniale vondst.
Ga stukken schrijven tegen Joden. Wat voor gluipers ze zijn, machtbelust, geldbelust, onbetrouwbaar. Je zult
zien - ik no time heb je alleen nog neofascisten die je lezen (de fascisten zijn al dood). Einde probleem.
Maar mensen zullen zeggen “Met zo’n naam, die is vast zelf Joods, het is allemaal maar doen alsof.” Nee, hoor,
bij het Stormfront http://www.stormfront.org/forum/showthread.php?t=179172 kennen ze je al jaren. Gewoon
doen.
Zo gezegd zo gedaan. Einde actie Demmink. Hoop t.z.t. toch nog te leren waarmee Kat gechanteerd werd.
Triest. Voor wie van de waarheid houdt.

37.

Wim Heitinga

29 Dec 2008 om 21:44
@Maurits
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Het is echt een misverstand om te denken dat klokkenluideronline.nl zich alleen bezig zou moeten houden met
Joris Demmink.
Dat Micha niet dagelijks publiceert over Demmink betekent niet dat hij wordt gechanteerd, bedreigd of
anderszins het leven onmogelijk gemaakt.
Wel deel ik je kritiek op dit topic, en dan met name voor de toch wel enigzins smerige verdachtmakingen
richting Joden die de vooroordelen van de antisemieten maar weer eens bevestigt.
Alhoewel ik er van overtuigt ben dat Micha dit zeker niet zó bedoeld heeft, hoop ik dat dit éénmalig was.
Anders blijft er inderdaad maar een klein groepje neofascistische lezers en reageerders over.

38.

E-bee

29 Dec 2008 om 22:01
@Maurits.
Dit artikel was dan ook duidelijk met een inleiding omkleedt…
Ga eens even googelen op het woord zionisme. En zie eens waar ze in de US of A mee te maken hebben waar
ze komende Zomer al honger gaan lijden. Daar hebben ze ook last van ZioNazi,s in de regering maar daar zijn
ze bewuster van dan hier, er zijn hier wat lange tenen omdat ze die arme joden zelf hebben helpen afvoeren.
En Benno in het konunkluk kot helpt ook al niet on trots op te zijn, de VOC waren een stel slavenhandelaren
etc., en wat zit er nu aan te komen? Het Rijnlands Modell noemt hij dat … Wordt eens wakker man.

39.

E-bee

29 Dec 2008 om 22:09
Demmink is het zichtbaar op zijn omgeving uitwerkende onderdeel van een GROOT probleem. Om de aandacht
vast te houden en dit duidelijk te maken kan ik me voorstellen dat je niet voortdurend aan 1 feed gaat werken.
Geniaal lijkt me hier wat overdreven …

40.

Observator

30 Dec 2008 om 09:48
@ Wim Heitinga
29 Dec 2008 om 19:19
Nou Wim, alleen al je opmerking ‘types als Observator’ wijst mij de weg naar je persoonlijkheid.
Beterschap dus!

41.

euro999

30 Dec 2008 om 10:48
Ik dacht even een virus op mijn computer te hebben, en ontwaardde mij op de site van Haider of meneer de
Winter. Nee het blijken gewoon Nederlanders te zijn die even de weg kwijt lijken te zijn. Bussen vol
geitenwollen sokken, en wereldverbeteraars lijken de oorzaak van het kwaad te hebben gevonden. Of het nu de
kredietcrises betreft of een geniale oplichter in Amerika het is de schuld van die Joodse woekeraars. Nog even
en de karikaturen van vermeende aribische terroristen kunnen plaats maken voor de dikke neus van de Joodse
woekeraar. Mijn god het lijkt de Frankfurter Algemeine wel uit de vorige eeuw. Even een voorbeeld, ik word als
Hollander al sinds 1980 een oor aangenaaid vanaf kabinet van Agt tot Balkenende aan toe en heeft absoluut
niets met christendom te maken maar met de misleiding en de kortzichtigheid van de kiezer. Tja en wat betreft
de Joden, mischien werken deze mensen wel wat harder dan de gemiddelde overige Nederlander. Beste
mensen relativeer eens een beetje, tussen elke doelgroep zitten nu eenmaal zwarte schapen en heeft absoluut
niets met religie of geloof te maken.Wel wil ik hierbij opmerken dat ik enorm geschrokken ben van de inhoud
wat betreft het redactioneel stukje van Misscha Kat in het Stormfront.
Zo zie je maar zelfs het arische ras kan fouten maken.

42.

gubernatus

30 Dec 2008 om 12:23
Oei Micha, ik vermoed dat je de doelstellingen even uit het oog bent verloren met dit artikel.
Bijvoorbeeld voor je resultaat in de Demmink zaak is het cruciaal dat mensen binnen de main stream over de
streep worden getrokken meet te doen.
Dan helpt het domweg niet als men je weg kan zetten als Jodenhater. Dat schiet niet op.
Daarbij vraag ik me af of het Joodse aspect wel heel relevant is. Ik kom mevrouw Swaab ook tegen bij mijn
onderzoek naar sociale netwerken. Ik concentreer me echter op de mogelijke doelstellingen van zo’n netwerk
(gaat veel verder dan geld), verder concentreer ik me op de werkwijze van het netwerk en de aard van het
netwerk.
Het feit dat veel leden van machtige sociale structuren Joods zijn is voor het onderzoek interessant, simpel
omdat het praktisch is. Zoeken binnen vermoedde Joodse netwerken versnelt immers je resultaat.
Voor de uitkomst echter kan het mij echter weinig schelen. Ik zoek feiten. Net als jij dacht ik.
Ik vecht voor mijn vrijheden. Ik wil niet benadeeld worden. Door Els niet, door Fatima niet, door een IJslander
niet, door de staat niet, door niemand niet.
En laat je niet verblinden door die 80 mio. Het is een schijntje vergeleken met wat vergelijkbare sociale
netwerken van ons afpakken via het monetaire stelsel, de belastingen en in de prijsvorming verdisconteerde
kosten.
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Ik hoop dat je mijn aanmerking ter harte neemt. Juist omdat ik je werk enorm waardeer.

43.

Blogsom

30 Dec 2008 om 14:35
Ik wil hier niet meer op reageren. Ik wens @ Euro 999 en @ Gubernatus mededelen dat ik van hetzelfde
mening ben toegedaan. Eerst moest ik zelf van schrik bekomen en dacht “Micha heeft bij de Telegraaf gewerkt
en dit van hun overgenomen”, maar naderhand dacht ik dat ik dan net zo als Micha bezig ben, alles te
generaliseren. Het is niet meer van deze tijd om één groep mensen te gaan stigmatiseren. Ook vergeet hij dat
de zonen van Madoff (ook dus Joods) hun vader hebben “verraden” en dat zijn dan juist goede / positief
denkende Joden.
@ Juriste, heel erg triest wat met je is gebeurd, maar helaas weet jij hoe de NLP werkt, mede synchroniciteit?
Misschien weet je dan ook dat CIA zich bedient van Bijbelse teksten en dat sommige reacties hier zijn
doordrongen van een Bijbelse kijk op maatschappij / gebeurtenissen; ook al doet deze persoon voorkomen
alsof hij/zij dronken is.
Ik ben blij dat er hier nog veel integere mensen en ik hoop dat Micha dat blijft respecteren.

44.

Gebruikersnaam

30 Dec 2008 om 14:58
@Blogsom
Zou je wat duidelijker kunnen zijn? Synchroniciteit? Bijbelse teksten?

45.

Observator

30 Dec 2008 om 16:50
EURO, ik wens je voor 2009 open oogjes.
Misdadigheid heeft inderdaad niet te maken met religie.
Maar besef dat religie wel degelijk misbruikt wordt om misdadigheid te legitimeren.
Élke religie!

46.

historiadocet

30 Dec 2008 om 17:14
Typische Pavlov-reacties hier. De ‘dissident’ in de Nederlander kankert liever eindeloos op de nuttige idioten en
moet het van symptoombestrijding hebben. Dit filosemitisme is stuitend.

47.

Observator

30 Dec 2008 om 17:32
@ historiadocet
30 Dec 2008 om 17:14
Vind je het erg als ik jouw reactie beschouw als een typische (dus) op vastgelegd instinct berustende Pavlovreactie?
Maar verklaar je nader. Wie weet bedoel je iets nuttigs. Op dit moment is dat nog niet duidelijk, vandaar.

48.

E-bee

30 Dec 2008 om 17:48
Het merendeel van de goedwillende joden in Israel en waar ook, heeft niets te vertellen en is tegen de Gaza
operaties. Ik sluit me aan bij Observator, de religie wordt voor het bedrijven en maskeren van misdaden tegen
de mensheid misbruikt, evenals meer beladen zaken.
Na een tijdje ging dat opvallen en daarom zijn de geschiedenisboeken vervalst, met de huidige Pavlov reacties
van antisemitisme ten gevolge. En door dat dunne laagje vernis van zgn fatsoen en stuitend, daar kijk ik wel
doorheen, er vinden wel ergere dingen plaats rondom Zionazi,s,(onthou dat woord) zoals de huidige acties in
Gaza bv., veel belangrijker, waar maakt men zich hier dus druk om. Goede discussie, moet openlijk gevoerd
kunnen worden. Actueel ook, gezien de huidge internationale ontwikkelingen!

49.

historiadocet

30 Dec 2008 om 18:35
Grappig overigens dat namen als Dewinter en Haider vallen. Wie zich fatsoenlijk informeert zal weten dat
zogen. “extreem-rechtse” partijen doorgaans geïnfiltreerd worden/zijn of door gebrek aan visie en vorming
koerswijzigingen ondergaan die ze in demo-liberaal vaarwater doen belanden.
Een Dewinter poogt tegenwoordig de Joodse gemeenschap op te vrijen.. Een Haider lijkt enerzijds
onafhankelijker, maar laat anderzijds als lid van zijn partij de FPÖ toetreden de Joodse Peter Sichrovsky (in
functie als secretaris-generaal), welke achteraf in dienst bleek te zijn van de Mossad.
Van welke ‘literatuur’ moet “extreem-rechts” het anno 2008 trouwens hebben? Betreft het hier niet namen als
Bernard Lewis, Bat Ye’or (Giselle Littman)…? Van die laatste stamt de term ‘Dhimmitude’, een woord dat Le Pen
zelfs dezer dagen in de mond neemt.

50.

tess

30 Dec 2008 om 19:20
@ Gubernatus
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En laat je niet verblinden door die 80 mio. Het is een schijntje vergeleken met wat vergelijkbare
sociale netwerken van ons afpakken via het monetaire stelsel, de belastingen en in de prijsvorming
verdisconteerde kosten.
Hier sluit ik mij dan ook bij aan, eigenlijk wel bij het gehele betoog.
Niet meer doen lieve Micha. Misschien een ander blog?

51.

Observator

30 Dec 2008 om 19:21
@ historiadocet
30 Dec 2008 om 18:35
Je klinkt niet erg overtuigend. Ik denk dus dat de geschiedenis ons niet zozeer iets leert, dan wel dat de
vertekende geschiedenis ons een rad voor ogen probeert te draaien.
Bijvoorbeeld door via uitweidingen het eerst heldere beeld te verstoren.
‘Figuur-achtergrond’ betrekking, weet je nog wel?

52.

tess

30 Dec 2008 om 19:46
@ Observator
Zijn er niet verschillende geschiedenissen?

53.

Observator

30 Dec 2008 om 20:17
@ tess
30 Dec 2008 om 19:46
Zéker, Tess, er zijn véle geschiedenissen. Die allemaal verschillen.
En álle zijn welbeschouwd vervalst. Want geschreven vanuit bepaalde gezichtspunten, wat resulteert in
verschillende waarnemingen en beschrijvingen.
Het probleem begint pas echt wanneer men bewust een bepaald standpunt kiest om dat ten eigen voordele te
benutten. En dat is in vrij veel gevallen aan de orde, vooral waar het lieden betreft die de waarheid
ondergeschikt maken aan het eigenbelang.

54.

Maurits

30 Dec 2008 om 22:49
“gubernatus
30 Dec 2008 om 12:23
Oei Micha, ik vermoed dat je de doelstellingen even uit het oog bent verloren met dit artikel.
Bijvoorbeeld voor je resultaat in de Demmink zaak is het cruciaal dat mensen binnen de main stream over de
streep worden getrokken meet te doen.
Dan helpt het domweg niet als men je weg kan zetten als Jodenhater. Dat schiet niet op.
Daarbij vraag ik me af of het Joodse aspect wel heel relevant is. Ik kom mevrouw Swaab ook tegen bij mijn
onderzoek naar sociale netwerken. Ik concentreer me echter op de mogelijke doelstellingen van zo’n netwerk
(gaat veel verder dan geld), verder concentreer ik me op de werkwijze van het netwerk en de aard van het
netwerk.
Het feit dat veel leden van machtige sociale structuren Joods zijn is voor het onderzoek interessant, simpel
omdat het praktisch is. Zoeken binnen vermoedde Joodse netwerken versnelt immers je resultaat.
Voor de uitkomst echter kan het mij echter weinig schelen. Ik zoek feiten. Net als jij dacht ik.
Ik vecht voor mijn vrijheden. Ik wil niet benadeeld worden. Door Els niet, door Fatima niet, door een IJslander
niet, door de staat niet, door niemand niet.
En laat je niet verblinden door die 80 mio. Het is een schijntje vergeleken met wat vergelijkbare sociale
netwerken van ons afpakken via het monetaire stelsel, de belastingen en in de prijsvorming verdisconteerde
kosten.
Ik hoop dat je mijn aanmerking ter harte neemt. Juist omdat ik je werk enorm waardeer.”
Dat bedoelde ik nou, gubernatus. 100% mee eens.

55.

Herman van Houten

31 Dec 2008 om 16:50
“Webreppers, feitelijk ingehuurde mondige reaguurders, zijn personen die er wat aan is gelegen op blogs, in
lopende discussies, de belangen van hun opdrachtgever(s) verdedigen.”
Er ziten hier heel wat van die lui. Geen enkele van hen heeft ook maar één feit uit de tekst van Micha Kat
kunnen weerleggen. Blijkbaar kunnen ze dat niet, anders hadden ze het zeker gedaan.
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56.

E-bee

31 Dec 2008 om 17:01
Hij heeft ook beet maar de vis wil niet gevangen worden.

57.

Maurits

31 Dec 2008 om 18:13
En nou even over hoe het echt is.
(Reactie op Micha Kat, 29 Dec 2008 om 10:36)
1. Ik ben als Jood in Nederland opgegroeid in een van de meest antisemitische wijken van de Lage Landen. Ik
was niet bevoorrecht - ik was doodsbang, zoals de meeste Joden die ik ken die zich flink houden en vaak veel
te voorzichtig doen. Niet alle vrouwen zijn dom, niet alle negers zijn lui en niet alle Joden zijn rijk en spelen
viool. Het verschil met veel andere landen is dat er in Nederland een klein percentage echte vrienden van Joden
is.
Het antisemitisme is het ergste in de hoogste kringen - Joden hebben er geen spat in te brengen. Het CIDI is
juist ontstaan om daar wat aan proberen te veranderen, maar helpt natuurlijk niets tegen achterbakse
vooroordelen van de hoge omes.
De schuld aan de moord op 104.000 Nederlanders in 1940-1945 van de gewone Nederlanders is hoog, en
vandaar de sterke motivatie om altijd op Joden af te geven - veel makkelijker dan erkennen wat er was, en
verantwoordelijkheid nemen dat het nooit meer zal gebeuren.
2. Madoff is net zo representatief voor Joden als Willem Holleeder of Volkert van der Graaf voor Nederlanders.
3. Alle Joden zijn knap - zie Einstein; alle Joden zijn …. is altijd antisemitisch. Alle Joden verwijten wat een Jood
doet is altijd antisemitisme. Overal Joodse complotten zien is altijd antisemitisme.
Dat betekent niet dat mensen met zulke meningen moordenaars of potentiële moordenaars van Joden zijn. De
meesten zijn niet bloeddorstig - alleen in de vooroordelen getrapt. Argumenteren heeft vaak weinig zin, omdat
ze dan alleen maar in de verdediging gaan. Ze zijn niet echt gevaarlijk. Het echte gevaar zit hem in de
zwijgende meerderheid die zulk dom gelul tolereert. Zorg dat je daar niet bij hoort!!!!
Kat in de zak.

58.

Observator

31 Dec 2008 om 20:02
CIDI-adept, Maurits?

59.

Maurits

31 Dec 2008 om 20:53
Neen, Observator, die zijn veel te truttig voor mij, maar ze doen wel goed werk.
En dat is alles wat je bezighoudt - waar ik bij hoor - niet waar ik voor sta, mijn standpunten, mijn argumenten?

60.

Observator

1 Jan 2009 om 09:19
@ Maurits
31 Dec 2008 om 20:53
Normaal leest men tussen de regels door extra berichten, Maurits.
Door de beknoptheid van mijn reactie (hier ligt een open deur voor je) moet je dat nu helaas tussen slechts
twee woorden doen.

61.

buscadordelaverdad

1 Jan 2009 om 09:25
“Het verschil met veel andere landen is dat er in Nederland een klein percentage echte vrienden van Joden is.”
EN IK WEET DAN OOK WAAROM DE joden STEEDS MINDER VRINDEN OVERHOUDEN:
http://www.youtube.com/watch?v=KBpcCumKh1w
Ik denk dat de joden d.m.v. een aanzienlijke en zeer criminele groep binnen hun eigen ideologisch/etnische
gelederen via gekonkel en monetaire monopolistische criminaliteit al sinds hun bestaan gegijzeld worden…
Zolang als de joden binnen deze etnische ‘identiteit’ om welke redenen dan ook zich hiertegen NIET willen/
durven uitspreken, vrees ik het ergste voor de WEL van deze monopolies meeprofiterende ’slachtoffers’ binnen
deze groep. Want altijd via een gespleten tong de ’slachtoffer’( http://www.youtube.com/watch?
v=w4Od3dJldrQ ) uithangen en van meerdere walletjes profiteren kan je gewoon niet meer afdoen als
‘hoogopgeleide’ antisemitische geslepenheid Maurits. Ik zou het meer als goyim (jew-wise) verzet willen
formuleren dat inmiddels geslepen wordt door het eindeloze misbruik van de synagoge van satan (uitspraak
van Jezus). http://www.youtube.com/watch?v=fpDsajIoSr0 Dat is n.l. wat deze konkelende anti-cristenlijke
misbruikers al vanaf hun eerste kruiperige stappen via talmudische indoctrinatie e.a. technieken op de
synagoges van satan als zijn uitverkorenen met de paplepel krijgen ingepepert. http://www.youtube.com/
watch?v=fQ8sJp95mMY&feature=channel_page Wat dat betreft heeft Wilders het nog niet begrepen wat zeer
triest zal zijn voor zijn toekomstige slachtoffers. Waarmee en over de rug van hij Pim als de ‘oplosser’ van
kunstmatig gecreerde ‘problemen’ probeert op te volgen. Zullen we wildermans dan maar als de politieke jorisd positioneren die door dezelfde onmensen met dezelfde middelen gechanteert wordt voor dezelfde
machtsmisbruikende handhaving? http://www.iamthewitness.com/books/Henry.Ford/The.International.Jew/ij80.
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Dus Maurits, ophouden met die ‘zielige’ ridels van de slachtofferindustrie, en kom nou als jood binnen de
gelederen nou eens SAMEN met het goy-verzet meehelpen om deze zaken effectief te tackelen! AUB? (zie
gelinkte bronnen)
http://news.yahoo.com/s/ap/20081228/ap_on_en_ot/books_holocaust_memoir_9
Voor de rest mazzelundbruche Maurits, en alle andere niet-joden een ontwakende 2OO9 toegewenst…

62.

historiadocet

1 Jan 2009 om 16:06
“anti-Semitisme” is bewustheid ten aanzien van het Joodse vraagstuk.
http://thompkins_cariou.tripod.com/id16.html

63.

gubernatus

1 Jan 2009 om 16:43
@ herman van houten
“Er zitten hier heel wat van die lui.” — Waar baseert u dat op? Dus u beweert dat Demmink & cs zijn gezanten
bij de reageerders hebben zitten. Met welk doel dan? Lijkt me geen efficiënte of effectieve infiltratie met uw
welnemen.
“Geen enkele van hen heeft ook maar één feit uit de tekst van Micha Kat kunnen weerleggen. Blijkbaar kunnen
ze dat niet, anders hadden ze het zeker gedaan. Er zitten hier heel wat van die lui. Geen enkele van hen heeft
ook maar één feit uit de tekst van Micha Kat kunnen weerleggen. Blijkbaar kunnen ze dat niet, anders hadden
ze het zeker gedaan.” — Voor mijzelf sprekend: weerleggen is niet aan de orde. Eerder ondersteunen. Ik ben
niet in discussie en poog te bevorderen dat Micha slaagt in zijn opzet.
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1.

RuudHarmsen

27 Dec 2008 om 17:38
Hoezeer ik ook tegen belangenverstrengeling ben, vind ik dit verhaal dan weer een beetje vergezocht gezeur,
eerlijk gezegd. Op deze manier geredeneerd mag niemand meer van baan switchen, want er is altijd wel een
kans dat iemand een vroegere collega of klant later in een andere hoedanigheid tegenkomt.

2.

Juriste

27 Dec 2008 om 19:39
Een mediatraining heb ik wel gehad maar niet bij Jan Dijkgraaf. http://teltottien.mt.nl/2008/10/van-bommelhet.html (blog van Thomas Braun over zijn baas Jan Dijkgraaf en over het nadeel van het hebben van
kruiwagens, die uit de gratie zijn geraakt).

3.

Wim Heitinga

27 Dec 2008 om 19:58
Tot voor kort publiceerde ‘Jan Dagdeel’ ook columns voor spitsnieuws.
Een medium waar hij duidelijk op zijn plaats was.
Die columns op spitsnieuws waren van zo’n bedroefend en belabert niveau, dat die zelfs door de daar
reagerende tokkies werden uitgekotst.
Het is dan ook onbegrijpelijk dat Audax meende, ondanks hevige protesten op de burelen van HP/De Tijd, ‘Jan
Dagdeel’ te moeten aanstellen als hoofdredacteur van mijn favoriete opinieblad.
Het zal mij niets verbazen als dit ethische en integere opinieblad voor intellectueel én fatsoenlijk rechts zal
afglijden richting rechts-populistisch riooljournalistiek .
Jammer!!!!!!!!!!

4.

esplanade

28 Dec 2008 om 00:01
Ik zie de belangenverstrengeling ook niet, net als Ruud Harmsen. In theorie is het natuurlijk wel mogelijk dat
een van zijn ex-cursisten een beroep op hem doet, maar dat bewijst toch juist de kracht van de cursus? Ik ga
ervanuit dat de inhoud daarvan niet veel meer is dan wat algemene wijsheden zoals ‘gebruik je netwerk!’.
Waarom is Jan D een ‘verrader van de journalistiek’? Dat begrijp ik niet.
Micha, zoals wij allen spel jij Geen Stijl ook dagelijks. Dan weet je dat ze daar soms een tamelijke amusante
death watch houden inzake HP / De Tijd, en openlijk haar ondergang voorspellen (maar 4 advertentiepagina’s
in bepaalde nummers enz). Het roer moet dus om, en om dan iemand die vanuit een hele andere hoek komt
dan de gemiddelde navelstarende HP journbalist, lijkt me niet de slechtse gedachte.

5.

Micha Kat

28 Dec 2008 om 10:27
@Esplanade
In de praktijk zal het directe risico van belangenverstrengeling inderdaad wel meevallen, ook omdat -zoals ik
ook schrijf- zijn commercieele bedrijf slechts drie maanden heeft bestaan. Maar je weet het niet. Door een
cursus aan te bieden die er de facto op neer komt ‘hoe bedrieg ik de pers door mijn eigen standpunten in de
media te krijgen’ (dat zal ik, Jan Dijkgraaf, jullie wel eens even verklappen met al mijn kennis van hoe de
media werken!) geeft Dijkgraaf er blijk van niet de journalistiek te (willen) dienen, maar zijn eigen portemonee.
Daarom noem ik hem mijns inziens terecht een ‘verrader van de journalistiek’.
Zo iemand zal nooit -dat was eigenlijk een van de punten die ik wilde maken, vergeten!- de zaak-Demmink aan
durven te pakken, maar zich steeds afvragen of de stukken die HP/de Tijd publiceert niet ongunstig zullen
uitpakken voor zijn persoonlijke belangen.
Maar goed, de oude journalistieke leiding durfde de zaak-Demmink ook niet aan te pakken. Ik heb al eerder
geschreven dat HP/de Tijd na de scoops rond Edwin de Roy niets meer van enige journalistieke betekenis heeft
geproduceerd. De betreffende journalist, Thieu Vaessen, gaat weg. Reden te meer om te stellen dat het blad
reddeloos verloren is, want op de commerciele ongein en de journalistieke onkunde van iemand als Dijkgraaf zit
werkelijk niemand in Nederland te wachten.
zie
http://www.nrcombudsman.nl/artikel/799/hpde-tijd-heeft-nooit-durven-kiezen.html

6.

johnmans

28 Dec 2008 om 14:19
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Beste Wim Heitinga, de gemiddelde Spitsnieuws-reageerder is ook niet mijn favoriete menssoort, maar in
tegenstelling tot jou weten ze doorgaans wel hoe je ‘bedroevend’ en ‘belabberd’ spelt. (Tip: Firefox heeft een
prima spellingscontrole!)
Anyway, vind ook Micha’s punt een tikje vergezocht, maar vind het ook wel weer goed dat er mensen zijn die er
scherp op blijven. En een schrale troost: met de oplage van HP/De Tijd kan Dijkgraaf nooit veel schade
aanrichten.

7.

Juriste

28 Dec 2008 om 14:43
HP/De Tijd beleefde een opleving door de interviews met Margarita. Die oplages vlogen de winkel uit en er werd
geadverteerd met die artikelenreeks over Edwin de Roy en Margarita.
Kennelijk is er veel vraag naar dergelijke artikelen. Er is veel vraag naar Geen Stijl- berichten, door nietbetalende lezers.
Inmiddels is Prinses Margarita geen nieuwsitem meer, behalve dan wanneer zij een babytje krijgt, want een
baby is altijd goed nieuws voor journalisten. Een onbekend ziekenhuispersoneelslid dat toevallig vader wordt
van de duizendste baby in dat jaar in het Sittardse ziekenhuis waar hij werkt, komt ook in de lokale krant.
Journalisten schrijven wat mensen willen, en het verdraaien van de waarheid is ook wat mensen willen lezen.
Dat Jan Dijkgraaf mensen leert om de pers te bedriegen, vind ik wel grappig. Psychiaters zijn vele malen beter
daarin, want daar kan ik wel een staaltje van laten zien.
Een psychiater gaf zich uit voor een personeelslid van het Sittardse Ziekenhuis op 2 augustus 2005, maar
vervolgens moest hij toch bekennen tegenover de Haagse medische tuchtrechters dat hij daar weg was en een
andere baan had gevonden bij een particuliere stichting per 1 juni 2005. De redactie van de Volkskrant werd
bestookt met klachten over mij omdat ik de misstanden in het Sittardse Maasland Ziekenhuis aan het licht
bracht. Pieter Broertjes van de Volkskrant moest buigen als een knipmes voor deze psychiater en zijn vrinden
op hoog niveau (Peter Elverding van DSM en Jan Zuidam van DSM).

8.

Micha Kat

30 Dec 2008 om 14:57
Hier een mooi bewijs dat Geenstijl postings waarin naar mij of naar deze site wordt verwezen weghaalt! (Bij dit
artikel
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2008/12/jan_dijkgraaf_wil_uw_persoonsg.html)
Dijkgraaf, de man die HP deTijd ten Dijkgrave draagt.
Superior Bastard | 30-12-08 | 13:03
Waarom zie ik het toch gebeuren dat HP/De Tijd straks ook opeens onder dezelfde mediagroep als Geenstijl
valt?
Lurk | 30-12-08 | 13:04
@JamesHuntLive | 30-12-08 | 13:01
‘Kindermoordenaars’. Ach, die kut van een Kat heeft ook een woordje van Vietnamhippies opgepikt.
J.N. de Kabelpen | 30-12-08 | 13:05
snokkertje | 30-12-08 | 13:03 hetzelfde werk maar dan tegen paupertarief, maar hij gaat ervoor weg bij
spitsnieuws dus kun je wel nagaan wat ze dáár betalen..
(en dat is aan de typo’s en grammatica te zien ook nog)
van dal | 30-12-08 | 13:05
die dikke pikkelikker toch… snapt er weer helemaal niks van.
tuurlijk! | 30-12-08 | 13:06
Zie de inzending van JamesHuntLive waarin naar uw webmaster wordt verwezen, en wel naar zijn opmerking
over GeenStijl als ’sollicicatieloket’ van Defensie in
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1374/agenda-2009-jaar-van-de-klokkenluider.html
De posting waarop JamesHuntLive reageert is echter verwijderd. Die van JamesHuntLive van 13:01 zijn ze
blijkbaar vergeten.
Go on boys van Geenstijl! Keep up the good works!
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Nihil Dicens

29 Nov 2008 om 17:06
Volgens de wet kan iemand alleen aangifte doen die belanghebbende is. Wie geen belanghebbende blijkt te zijn,
daar gaat het OM zeker geen vooronderzoek of vervolging instellen.
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Bezoekers

Waarom geen affiches?

●

18 momenteel online

En waar moet je de sticker dan gaan opplakken? Op de ramen van het plaatselijke politiebureau?

●

107 gezamenlijk maximum

Het lijkt mij ook wel wat om duizenden stickers vanuit een heli boven het Binnenhof te laten vallen.

●

1165330 totaal aantal bezoekers

Wat kunnen we nog meer bedenken?
En als we nu eens met z’n allen een sticker kopen en die dan opsturen naar de koningin?

5.

harry50

30 Nov 2008 om 10:45
Ik moet straks nog een keer voorkomen in Den Haag en zal proberen ze alle 4 in het Paleis van Justitie te
plakken.
ik zal een mooi plekje er voor uitkiezen als het lukt, zodat zoveel mogelijk mensen het kunnen zien want dat
mispunt van een ,,DEMMINK,, zal vast moeten linksom of rechtom hij moet vast.hij denkt dat hij zijn straf kan
ontlopen met zijn smerige praktijken maar dat zullen we dan nog wel eens zijn !!!
Harry.

6.

joep

30 Nov 2008 om 12:28
@ Nihil Dicens zegt op 29 Nov 2008 om 17:06
“Volgens de wet kan iemand alleen aangifte doen die belanghebbende is. Wie geen belanghebbende blijkt te
zijn, daar gaat het OM zeker geen vooronderzoek of vervolging instellen.”
Volgens welk wetsartikel is dat? De politie wil je dit graag doen geloven op het moment dat ‘een aangifte niet
zo uitkomt’ maar volgens mij is een ieder die kennis heeft van een strafbaar feit gerechtigd om daar aangift
evan te doen.

7.

joep

30 Nov 2008 om 12:30
Concreet:
Artikel 161.Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daarvanaangifte of klachte te
doen. De genoemde wetsartikelen zijn terug te vinden op www.wetten.nl Art. 161 a) De aangifteEen aangifte is
een kennisgeving dat een strafbaar feit is begaan aan eenvan de ambtenaren die in de art. 163 en 165 worden
genoemd. Op basis vande onderhavige bepaling is een ieder bevoegd aangifte te doen van een begaanstrafbaar
feit. De wet stelt aan het doen van aangifte geenleeftijdsgrenzen.Wijze van aangifte. In art. 163 worden regels
gegeven over de wijze vanaangifte.Uitzondering. In HR 30 maart 1998, NJ 1998, 554 is bepaald dat in eengeval
waarin de rechter in het kader van een mondelinge behandeling op eenopenbare zitting door partijen of een der
partijen gegevens wordenmedegedeeld waaruit kan worden afgeleid dat door partijen of een partij eenstrafbaar
feit is begaan en geen verplichting tot aangifte bestaat op devoet van art. 160 of art. 162 , het de rechter niet
vrij staat aangifte tedoen. Deze uitzondering op de bevoegdheid tot het doen van aangifte isgegrondvest op het
in art. 6 EVRM besloten liggende recht op een eerlijkproces, dat meebrengt dat de procesdeelnemers alle feiten
en omstandighedenvrijelijk ter kennis van de rechter moeten kunnen brengen. b) De klachtInhoud klacht.
Volgens art. 164 lid 1 bestaat een klacht in een aangiftemet verzoek tot vervolging. Over de inhoud van een
klacht nader ART. 164,AANT. 1B.Klachtgerechtigden. Anders dan art. 161 suggereert, kan een klacht
alleenworden gedaan door de in de art. 64 en 65 Sr genoemde klachtgerechtigden.Zie hierover nader ART. 164,
AANT. 1E en , alsmede ART. 165A, AANT. 1-7.Klachtdelicten. Wanneer geen klacht is gedaan, dient de OvJ in
eenvervolging terzake van een klachtdelict niet-ontvankelijk te wordenverklaard (zie bijv. HR 5 oktober 1982,
NJ 1983, 271 en Hof Amsterdam 29maart 1993, NJ 1993, 516 ). In ART. 164, AANT. 1D wordt aangegeven
welkestrafbare feiten als klachtdelicten worden aangemerkt.Klachttermijnen. Uitgangspunt is dat een klacht kan
worden ingediendgedurende drie maanden na de dag waarop de klachtgerechtigde kennis heeftgenomen van
het gepleegde feit (art. 66 lid 1 Sr). Nader over de termijnenvoor indiening en intrekking van een klacht ART.
164, AANT. 1F.Wijze van indiening en verwerking. Over de wijze van indiening enverwerking van een klacht
geven de art. 164-166a regels. Wijze van aangifteArt. 1631. Algemeen.In art. 163 is omschreven bij wie en op
welke wijze een aangifte moetworden gedaan. Op schending van deze vormvoorschriften staat geennietigheid.
Inwerkingtreding huidige wettekst. Deze bepaling is sinds de invoering vanhet WvSv op 1 januari 1926 niet
gewijzigd. 2. De bevoegde ambtenaar.Op grond van lid 5 zijn de in de art. 141 en 142
genoemdeopsporingsambtenaren verplicht tot het ontvangen van aangiften als bedoeldin de art. 160 en 161 .
Deze bepaling geeft voorts aan dat de OvJ’s en dehulpOvJ’s verplicht zijn tot het ontvangen van aangiften als
bedoeld in art.162 . Vanzelfsprekend sluit deze verplichting de bevoegdheid in om aangiftenin ontvangst te
nemen. Waar in lid 1 wordt bepaald dat de aangifte geschiedtbij de bevoegde ambtenaar, wordt op hen
gedoeld. Alleen de ambtenaren op wiekrachtens lid 5 de verplichting rust om aangiften in ontvangst te nemen,
zijn derhalve daartoe bevoegd. 3. In persoon of door een gevolmachtigde.De aangifte wordt volgens lid 1
gedaan door de aangever in persoon of dooreen ander die daartoe door hem is voorzien van een bijzondere
schriftelijkevolmacht. Als de aangifte namens een ander niet geldig is - bijvoorbeeldomdat de aangifte namens
een rechtspersoon is gedaan door iemand die niettot vertegenwoordiging bevoegd is - moet deze door de
opsporingsambtenaarworden geaccepteerd als een eigen aangifte, nu krachtens art. 161 een iederbevoegd is
tot het doen van aangifte. De schriftelijke volmacht wordt aan deakte gehecht, overeenkomstig het bepaalde in
lid 4. 4. Opschriftstelling mondelinge aangifte.Een aangifte kan mondeling worden gedaan. Deze wordt op grond
van lid 2 doorde ambtenaar die de aangifte ontvangt op schrift gesteld en na voorlezingdoor hem met de
aangever of diens gemachtigde ondertekend. Geen proces-verbaal. Dit schriftelijk stuk is geen proces-verbaal,
maar eenauthentieke akte. Het behoeft dus niet te voldoen aan de eisen van art. 153. Het is wel mogelijk dat
de aangifte wordt opgenomen in het proces-verbaaldat door een ambtenaar wordt opgemaakt van de resultaten
van hetopsporingsonderzoek dat naar aanleiding van de aangifte is ingesteld. Ik heb niets kunnen vinden over
de verplichting van de politie om deaangever op de hoogte te houden van de verder te nemen stappen.In het
geval u benadeelde bent ligt dit anders daar u bijv voor het verhalenvan schade bij de verzekering in de meeste
gevallen een kopie van deaangifte dient te overleggen.

8.

joep
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Beter leesbaar:
een reactie op de volgende vragen:
vraag1: Wat is het verschil tussen een melding en een aangifte?
vraag2: Wat mag ik allemaal verwachten van de politie als ik een aangifte kom doen?
vraag 3: Is mijn veronderstelling juist dat ik in alle gevallen in geval van een aangifte de weergave (het procesverbaal?) van de door mij gestelde feiten,
moet ondertekenen?
Vraag 4 Wat hoort de politie in elk geval te doen in geval van een aangifte?
Vraag 5 Krijg ik in alle gevallen (eventueel op mijn verzoek) een kopie van de aangifte mee?
Antwoorden:
Artikel 161.Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daarvanaangifte of klachte te
doen.
De genoemde wetsartikelen zijn terug te vinden op www.wetten.nl
Art. 161
a) De aangifte
Een aangifte is een kennisgeving dat een strafbaar feit is begaan aan eenvan de ambtenaren die in de art. 163
en 165 worden genoemd.
Op basis van de onderhavige bepaling is een ieder bevoegd aangifte te doen van een begaanstrafbaar feit. De
wet stelt aan het doen van aangifte geen leeftijdsgrenzen.
Wijze van aangifte. In art. 163 worden regels gegeven over de wijze vanaangifte.Uitzondering.
In HR 30 maart 1998, NJ 1998, 554 is bepaald dat in een geval waarin de rechter in het kader van een
mondelinge behandeling op een openbare zitting door partijen of een der partijen gegevens worden
medegedeeld waaruit kan worden afgeleid dat door partijen of een partij een strafbaar feit is begaan en geen
verplichting tot aangifte bestaat op de voet van art. 160 of art. 162 , het de rechter niet vrij staat aangifte
tedoen.
Deze uitzondering op de bevoegdheid tot het doen van aangifte is gegrondvest op het in art. 6 EVRM besloten
liggende recht op een eerlijk proces, dat meebrengt dat de procesdeelnemers alle feiten en omstandigheden
vrijelijk ter kennis van de rechter moeten kunnen brengen.
b) De klacht
Inhoud klacht.
Volgens art. 164 lid 1 bestaat een klacht in een aangifte met verzoek tot vervolging. Over de inhoud van een
klacht nader ART. 164,AANT. 1B.
Klachtgerechtigden.
Anders dan art. 161 suggereert, kan een klacht alleen worden gedaan door de in de art. 64 en 65 Sr genoemde
klachtgerechtigden.
Zie hierover nader ART. 164, AANT. 1E en , alsmede ART. 165A, AANT. 1-7.Klachtdelicten. Wanneer geen
klacht is gedaan, dient de OvJ in een vervolging terzake van een klachtdelict niet-ontvankelijk te worden
verklaard (zie bijv. HR 5 oktober 1982, NJ 1983, 271 en Hof Amsterdam 29maart 1993, NJ 1993, 516 ). In
ART. 164, AANT. 1D wordt aangegeven welke strafbare feiten als klachtdelicten worden aangemerkt.
Klachttermijnen.
Uitgangspunt is dat een klacht kan worden ingediend gedurende drie maanden na de dag waarop de
klachtgerechtigde kennis heeftgenomen van het gepleegde feit (art. 66 lid 1 Sr).
Nader over de termijnen voor indiening en intrekking van een klacht
ART. 164, AANT. 1F.
Wijze van indiening en verwerking.
Over de wijze van indiening enverwerking van een klacht geven de art. 164-166a regels.
Wijze van aangifte
Art. 1631. Algemeen.In art. 163 is omschreven bij wie en op welke wijze een aangifte moetworden gedaan.
Op schending van deze vormvoorschriften staat geen nietigheid.
Inwerkingtreding huidige wettekst.
Deze bepaling is sinds de invoering vanhet WvSv op 1 januari 1926 niet gewijzigd.
2. De bevoegde ambtenaar.
Op grond van lid 5 zijn de in de art. 141 en 142 genoemde opsporingsambtenaren verplicht tot het ontvangen
van aangiften als bedoeld in de art. 160 en 161 .
Deze bepaling geeft voorts aan dat de OvJ’s en dehulpOvJ’s verplicht zijn tot het ontvangen van aangiften als
bedoeld in art.162 .
Vanzelfsprekend sluit deze verplichting de bevoegdheid in om aangiften in ontvangst te nemen.
Waar in lid 1 wordt bepaald dat de aangifte geschiedt bij de bevoegde ambtenaar, wordt op hen gedoeld. Alleen
de ambtenaren op wie krachtens lid 5 de verplichting rust om aangiften in ontvangst te nemen,zijn derhalve
daartoe bevoegd.
3. In persoon of door een gevolmachtigde.
De aangifte wordt volgens lid 1 gedaan door de aangever in persoon of dooreen ander die daartoe door hem is
voorzien van een bijzondere schriftelijkevolmacht. Als de aangifte namens een ander niet geldig is bijvoorbeeld omdat de aangifte namens een rechtspersoon is gedaan door iemand die niet tot
vertegenwoordiging bevoegd is - moet deze door de opsporingsambtenaarworden geaccepteerd als een eigen
aangifte, nu krachtens art. 161 een ieder bevoegd is tot het doen van aangifte. De schriftelijke volmacht wordt
aan de akte gehecht, overeenkomstig het bepaalde in lid 4. 4.
Opschriftstelling mondelinge aangifte.
Een aangifte kan mondeling worden gedaan. Deze wordt op grond van lid 2 door de ambtenaar die de aangifte
ontvangt op schrift gesteld en na voorlezingdoor hem met de aangever of diens gemachtigde ondertekend.
Geen proces-verbaal. Dit schriftelijk stuk is geen proces-verbaal, maar een authentieke akte. Het behoeft dus
niet te voldoen aan de eisen van art. 153. Het is wel mogelijk dat de aangifte wordt opgenomen in het procesverbaal dat door een ambtenaar wordt opgemaakt van de resultaten van het opsporingsonderzoek dat naar
aanleiding van de aangifte is ingesteld.
verder:
Ik heb niets kunnen vinden over de verplichting van de politie om de aangever op de hoogte te houden van de
verder te nemen stappen.In het geval u benadeelde bent ligt dit anders daar u bijv voor het verhalen van
schade bij de verzekering in de meeste gevallen een kopie van de aangifte dient te overleggen.

9.

Paulus
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Volgens mij is de politie wettelijk verplicht aangifte op te nemen als deze wordt gedaan.
Vanzelfsprekend probeert de politie mensen die aangifte willen doen
1. een ‘melding’ en geen ‘aangifte’ te laten doen zodat deze niet geregistreerd hoeft te worden en dus niet in de
statistieken terugkomt waardoor de ‘criminaliteitscijfers’ laag blijven en de politie een pluim krijgt.
2. lang te laten wachten of een andere dag terug te laten komen in de hoop dat ze niet meer terugkomen zodat
ze kinder werk hebben en wederom de ‘criminaliteitscijfers’ laag blijven.
Zo werken ‘prestatiecontracten’: Wil burgemeester Cohen laten zien dat er maar weinig aangiftes zijn gedaan
(met als boodschap ‘het valt allemaal wel mee met de criminaliteit’) dan krijgt hij het echt wel voor elkaar dat
er weinig aangiftes worden gedaan. Met werkelijke misdaadbestrijding heeft dit natuurlijk niets te maken.

10.

Pierre Lebon

30 Nov 2008 om 16:08
Stel: ik loop door het bos met mijn honden en zie een tweetal opgeschoten jongens een minderjarig meisje
molesteren en verkrachten.
Even afgezien van mijn eigen reactie op dat moment, maar als ik daar later zelf de politie over informeer en ik
probeer aangifte te doen van een misdrijf, dan ben ik dus geen belanghebbende en kan ik geen aangifte doen?
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Hoe bizar is het dat vrijwel de hele Nederlandse pers geen woord wenst te wijden aan het feit dat de
hoogste man op Justitie 99,9% zeker een criminele pedofiel is? Dat er recent voor de derde keer (na
Frank L. en H. Baybasin) aangifte tegen hem is gedaan wegens kindermisbruik? Laten we eens een
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over Demmink-3 dat journalistiek veel belangrijker is wegens de chantage door Turkije. Lex zei iets
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NRC Handelsblad: Komt op het hoogtepunt van Demmink-3 met een hilarisch pro-Demmink stuk

●

Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

onder de kop “scherp, geestig, slim en teruggetrokken’. Daarna wordt de operatie ‘redt Demmink’

●

Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

Stichting Klokkenluideronline. Het

voortgezet met een stuk onder de kop ‘topman Justitie is schoon’. Aan beide stukken ligt geen enkel

●
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rekeningnummer is 672997150. te

kunnen we niets mee.” Wellicht kunnen ook de lezers van deze site het Journaal benaderen.
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Gerelateerde Berichten

De Volkskrant: Komt op het hoogtepunt van Demmink-3 met een hilarisch pro-Demmink stuk onder

lezers aandacht te besteden aan de zaak-Demmink, maar deze oproepen worden genegeerd en deze

De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland

de kop ‘een hardnekkige fluistercampagne’. Thans wordt De Volskrant bestookt met oproepen van
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lezers worden weggezet als ‘Demmink-haters’.
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pedofielennetwerk verregaand in kaart brengen, maar is vanaf afgelopen zomer kalltgestellt toen het
●

out of the blue met een hilarisch pro-Demmink stuk kwam waarin de theorie werd gelanceerd dat

overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

sedert. Thans wil Netwerk nergens meer op in gaan wat Demmink betreft; de verslaggevers van
destijds werken al lang niet meer bij de actualiteitenrubriek, maar zijn tot dusver nog niet benaderd.
Trouw, Metro, Spits, De Pers en AD: Deze kranten hebben nog geen letter over de affaire
geschreven. Op de site van De Pers hebben lezers en via postings wel af en toe aandacht aan besteed.
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‘beschermingoffensief’ wordt gelanceerd. Het laatste jaar zwijgt echter ook EenVandaag.
Netwerk: Trok in 1998 de kar van ‘Demmink-1′, het Rolodex/kinderhandel-gedeelte, maar zwijgt
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●

besteedde op diverse momenten op kritische wijze aandacht aan de zaak-Demmink, meest recent in
juni 2007, het hoogtepunt van Demmink-3 als er dus vanuit de corrupte oude media een

Accountancy (29)
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Bezoekers

Panorama en GayKrant: Deze bladen zetten de zaak-Demmink definitief op de kaart door de
beruchte publikaties inzake Demmink-2 in oktober 2003. Een uitgebreide reconstructie van de gang
van zaken toen laat zien hoezeer deze media werden geintimideerd door de Staat.
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Elsevier, VN, HP/de Tijd: Van de ‘opinieweekbladen’ heeft alleen VN een enkel stukje over de zaakDemmink gepubliceerd. Arendo Joustra, de homofiele hoofdredacteur van Elsevier, heeft het expliciet
opgenomen voor Demmink en weet zeker dat hem niets te verwijten valt. HP/de Tijd heeft nooit een
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letter geschreven.
Geenstijl: Heeft op 31 mei 2007 een stukje aan de Demmink-zaak gewijd, maar zwijgt sedert.
Sterker: alle opmerkingen van posters over de affaire worden vewijderd.
Arrow Classic Rock: Op intitiatief van presentator Adam Curry kreeg Micha Kat de gelegenheid de
zaak weer volop in de aandacht te krijgen in de fase Demmink-3. Curry werd later ontslagen.
FunX FM: Gaf Micha Kat in november 2008 podium de zaak toe te lichten en verder neer te zetten,
maar een woordvoerder gaf daags daarna aan dat -ondanks eerdere toezeggingen- voorlopig niet op
deze weg kon worden voortgegaan omdat het management ‘eerst zelf een en ander wilde gaan
bestuderen’.
Koud Bloed: Dit nieuwe crime-magazine besteedt in september aandacht aan de zaak door een
artikel van Stan de Jong over het onderzoek van Klaas Langedoen naar Demmink’s pedo-activiteiten
in Turkije.
Conclusie: je kunt precies zien welke media compleet zijn gelijkgeschakeld (PCM, sinds 2003 ook
NOS), welke media sinds kort ook tot zwijgen zijn gebracht (die van De Telegraaf) en welke media
thans nog enige -zij het minimale- speelruimte hebben of hadden: kleine niche playertjes als Arrow,
FunX en het tijdschrift Koud Bloed. Het goede nieuws: de zaak wordt bijna helemaal gedragen door
internet: deze site, HetVrijeVolk, Stan de Jong, YouTube, Hyves. To be continued!!!
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1.

Wim Heitinga

28 Nov 2008 om 09:52
Lex Runderkamp zei: ‘ik wens niet met jou te communiceren want de manier waarop jij journalistiek bedrijft,
daar kunnen we niets mee.”
Nee, die doofpot in stand houden, dat is pas goede journalistiek.

2.

tess

28 Nov 2008 om 09:59
Op de site van VN is er ook aandacht aan besteed:
http://www.vn.nl/Verhalen/Dossiers/Crime/ArtikelCrime/
OpnieuwVervolgingGeistVanTweeTopmedewerkersVanJustitie.htm?print=true

3.

cmmtgnmn

28 Nov 2008 om 10:39
Pedo’s nemen de kranten gewoon over…
“woensdag 19 november 2008
Gisteren voelde minister Ronald Plasterk zich geroepen om onder zijn hoed vandaan te kruipen en te verklaren
dat de regering bezorgd was. Nee, dat ging niet over de mogelijkheid dat ex-collega Vogelaar zich in haar doffe
wanhoop zou deformeren tot een prachtlijk. Of over de spel- en rekenfouten in het eisenpakket van de boze
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leraren. Maar over de steeds hogere rendementseisen die nieuwe, meestal buitenlandse eigenaren stellen aan
dagbladen.
Toeval bestaat niet. Gisteren liet de Volksfiets weten, dat het AD wordt overgenomen door Christian van
Thillo. Een Belgische goochelaar die ter wille van het rendement Het Parool inmiddels bijna heeft teruggebracht
tot het formaat waarmee het in de Tweede Wereldoorlog is begonnen. Bij het AD kunnen ze dus hun borsten
nat maken met een putsje Maaswater.
Dat zorgelijke nieuws geeft ons weer eens de gelegenheid om te wijzen op de Cercle Lorraine. Een club van
Belgische captains of industry, bankbonzen, advocaten, bestuurderen, diplomaten en meer van dat moois. Met
een echt clubhuis, het kasteel Fond’Roy (1) en in het Erecomite niet alleen onze Christian, maar bijvoorbeeld
ook kindervriend Maurice Lippens. De man die tot vlak voor het ravijn volhield dat Fortis een blozend bedrijf
was. Niet in het Erecomite, maar wel degelijk op de ledenlijst van de Cercle vinden we Leopold Lippens terug.
Eveneens een notoire kindervriend, maar daar hebben we het in deze serie al ruimschoots over gehad. Pikant,
maar geenszins om achterover te storten is het lidmaatschap van Alexandre Lippens, de zoon van Maurice, die
wij in 2005 ook al moeiteloos in verband konden brengen met het dossier-Dutroux (2). En omdat het zo
Bourgondisch smaakt nog maar een schepje.”
http://www.stelling.nl/kleintje/actueel/USEH1227088051.html

4.

Ton Biesemaat

28 Nov 2008 om 10:56
Zo lang op internet men zich verschuilt achter nicknames, alias en weet ik wat is internet als serieus te nemem
medium weinig waard. Als de media zwijgen over de zaak Baybasin/Demmink wil dat niet zeggen dat men
overal meewerkt aan een grote doofpot. Zo weet ik uit eigen ervaring. Aan de andere kant is het ook waar dat
de mainstream media zeer angstig opereren in deze zaak. En natuurlijk niet alleen in deze zaak. De mainstream
media die gestaag hun doelgroep zien afkalven hebben niet begrepen dat ze juist intensiever aan
onderzoeksjournalistiek moeten gaan doen. Ik wil Micha Kat een citaat van de in 1952 onder verdachte
omstandigheden overleden Joodse journalist Rodrigues Lopes meegeven: “Ik zou mijn vulpen lucratiever
hebben kunnen gebruiken in dienst van hen, die nu eenmaal over macht en geld beschikken. Maar ik bied deze
vulpen -alles wat ik bezit- liever het Nederlandsche volk aan. En ik accepteer, dat ik hieraan persoonlijk ten
gronde kan gaan.”

5.

cmmtgnmn

28 Nov 2008 om 11:06
Misschien kan je hier wat medestanders vinden Micha;
Belangrijke ECPAT-NL partners zijn:
Defence for Children International (afdeling Nederland)
Postbus 75297
1070 AG Amsterdam
tel: 020-4203771
fax: 020-4203832
email: dcinl@wxs.nl
website: www.defenceforchildren.nl
Defence for Children International (DCI) is een internationale organisatie die wereldwijd opkomt voor de
Rechten van het Kind. De Nederlandse afdeling richt zich in Nederland op voorlichting over de rechten van
kinderen. DCI-Nederland is ook actief op het terrein van fondsenwerving voor rechtshulpprojecten van DCIsecties overal ter wereld. DCI heeft een consultatieve status bij de Verenigde Naties en bij de Raad van Europa.

6.

RuudHarmsen

28 Nov 2008 om 11:24
NRC Handelsblad:
Links naar die twee genoemde stukken beschikbaar?

7.

cmmtgnmn

28 Nov 2008 om 12:21
http://archief.nrc.nl/index.php/2007/Juli/5/Binnenland/03/Topman Justitie is schoon
Scherp, geestig, slim en teruggetrokken. Het zijn typeringen waar Brandsma zich wel in kan vinden.(NRC
Handelsblad, 16 juni 2007)

8.

AIRVD

28 Nov 2008 om 14:54
Helemaal met je conclusie eens. Na 9/11 zag je al dat al die durfinvesteerders grote mediaconcerns overnamen.
En de broodschrijvers zijn bang voor hun baantje. Bij de Telegraaf vliegen binnenkort ook 500 medewerkers de
laan uit.

9.

Blogsom

28 Nov 2008 om 15:05
Micha, kun je dit gebruiken:
Ex-rechter in bezit van kinderporno verdient nu boterham tussen rechten-studenten
Nieuwe overwinning Fernhout
Januari 2008
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http://riabrink.web-log.nl/nieuws/2008/06/ex-rechter-in-b.html
Of kun je hier verder op doorzoeken:
“citaat:
Woensdag 20 Juni, 2007
Britse politie rolt netwerk kinderporno op
19/06/2007
LONDEN - De Britse politie heeft een wereldwijd pedofielennetwerk opgerold dat op het internet opereerde. Zo’n
zevenhonderd verdachten zijn aangehouden en 31 kinderen zijn gered. Dat hebben de autoriteiten gisteren
bekendgemaakt.
Zo’n tweehonderd verdachten komen uit Groot-Brittannië. Het netwerk werd opgespoord via een chatroom met
de naam ‘Kinderen, onze hartendiefjes’, waarin beelden te zien waren van kinderen die seksueel worden
misbruikt. Sommige van de kinderen die werden gered waren pas enkele maanden oud. Vijftien kinderen
kwamen uit het Verenigd Koninkrijk. De hoofdverdachte is een 27-jarige Brit uit Suffolk, die al sinds eind vorig
jaar in de cel zit. Hij noemde zich ‘Zoon van God’ op het internet. Hij werd gisteren veroordeeld tot een
“ongelimiteerde” celstraf, de facto levenslang. De man werd voor de rechtbank in Ipswich een sadist genoemd,
die meer dan 75.000 foto’s en meer dan duizend films met kinderporno in zijn bezit had.
Het onderzoek naar het netwerk beslaat 35 landen en heeft tien maanden geduurd. Justitie kwam het netwerk
op het spoor na de arrestatie van de host van de website, de 27-jarige Timothy Cox, in september. Cox heeft
volgens de autoriteiten bekend kinderporno in zijn bezit te hebben en te hebben gedistribueerd. Na zijn
aanhouding konden de autoriteiten de chatroom infiltreren en bewijs verzamelen tegen de andere leden.-.
Bron :De ware Tijd van 20 juni 2007″
Weet je hoe het met deze twee afgelopen is:
http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2008/4/24/240408_kinderporno.html

10.

euro999

28 Nov 2008 om 20:24
Ach,ja het Journaal dat neem ik al jaren niet meer serieus.
Dat zgn journalisten daar werken zegt eigenlijk voldoende over hen zelf. Het Journaal staat bol van de censuur,
brave babbels,burgelijke ingetogenheid en de foute oorlog in Irak en Afghanistan die maar voortdurend goed
gepraat wordt. De Nederlandse burger moet volgens het Journaal nog steeds geloven dat onze knoestige
knapen en meiden waterputten slaan en kindertjes over de bolletjes aaien.Het is voor het Journaal nieuws als
bij een windhoos in Amerika 2 volwassenen en een hond verdrinken.In Darfur gebeurt volgens het Journaal
niets,alhoewel daar per dag waarschijnlijk al meer dan 10.000 mensen het leven laten.
Tja en dan onze Lex, ach vroeger hadden wij Maartje van Weegen, die oranjeknuffel. Zie Lex maar als onze
Maartje van Weegen, en ook hij doet vaak simpele verslagen die voorgekookt zijn door de RVD - MID en AIVD.
Wat een schat die man, alleen het is allemaal zo voorspelbaar.

11.

RuudHarmsen

28 Nov 2008 om 20:49
Ton Biesemaat:
===
Zo lang op internet men zich verschuilt achter nicknames, alias en weet ik wat is internet als serieus te nemem
medium weinig waard.
/===
Maar lang niet iedereen doet dat. Micha Kat duidelijk niet, Stan de Jong niet (en ik ook niet, alleen heb ik over
deze zaak weinig te melden).
Ik denk wel degelijk dat de oude media de boot missen en dat steeds meet mensen doorkrijgen dat je echte
onverbloemde info (die dan weliswaar soms overdreven of ongecheckt is) alleen nog op het internet terecht
kunt.
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2070319.htm

12.

Juriste

1 Dec 2008 om 11:10
Ik beschik over aanwijzingen dat Volkskrant censuur bedrijft en Steven de Jong van NRC Handelsblad eveneens.
De Volkskrantredactie adviseerde mij onder een nickname te schrijven op internet. Ik voerde de afgelopen 2
jaren lobby voor de versterking van de rechtspositie van patienten en tegen de (schimmige)
letselschadepraktijken. Steven de Jong van NRC Handelsblad bestreed mij krachtig, terwijl dit onderwerp breed
gedragen wordt. Er komt een nieuwe wet voor de patientenrechten.
Het advies om onder een nickname te schrijven vind ik een merkwaardig advies van de VK redactie.

13.

juwita

1 Dec 2008 om 12:16
Voor de argeloze bezoeker op deze website zou het trouwens wel handig zijn wanneer er een overzicht gegeven
zou kunnen worden (op deze website) van de delictomschrijving (uit het Wetboek van Strafrecht) waarvan Joris
D. wordt verdacht en van de specifieke ”bewijzen” ten aanzien van (elk van) de elementen van de
delictomschrijving. Zonder dat blijft dit onderwerp, gezien de vele zijpaden die er worden betreden, toch erg
onoverzichtelijk en ook de geur hangen dat deze website mogelijk bezig is met een soort heksenjacht.

14.

victor
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1 Dec 2008 om 16:14
Het advies om onder een nickname te schrijven vind ik een merkwaardig advies van de Volkskrant-redactie,
aldus Juriste.
Ik kom op 3 redenen van de VK.
1. De schrijver die opkomt voor patienten-rechten te beschermen tegen acties van advocaten en met de macht
gelieerde, criminele organisaties. Die hebben onbeperkte middelen de boodschapper de bijstand in te
procederen, danwel op te sluiten in een inrichting.
2. De redactie in de gelegenheid te stellen niet dieper in te gaan op dit onderwerp en de anonieme reageerders.
3. De organisatie van verzet en vereniging te bemoeilijken door dat anoniem proberen te houden.

15.

Juriste

1 Dec 2008 om 22:58
Victor: Uw commentaar slaat nergens op, gelet op onderstaande:
Minister Klink van VWS heeft op 23 mei 2008 aan de Tweede Kamer een programma aangeboden met de naam
“Zeven rechten voor de client in de zorg: Investeren in een zorgrelatie”. Het doel van het programma is het
versterken van de positie van de client in de zorg”. Dat is waar ik mij sterk voor heb gemaakt.
Recht op beschikbare zorg, het recht op keuze en keuze-informatie, het recht op kwaliteit en veiligheid. Op 11
september jl. is aan alle overlegpartijen een conceptwetsvoorstel gestuurd. Dit concept is nog niet openbaar. In
dit concept stelt VWS voor bestaande wet- en regelgeving te vervangen door één wet: de Wet cliëntenrechten
zorg.
De schrijver die opkomt voor de patientenrechten, is dus niet weggeprocedeerd, etc. De LHV (Landelijke
Huisartsen Vereniging) procedeert momenteel tegen minister Klink wegens wanbestuur. De LHV is geen
criminele organisatie te noemen lijkt me. Er wordt enorm veel geprocedeerd in de zorgsector. In de zorgsector
gaat 62 miljard euro om.
Uw motivering namens de VK redactie betreft mosterd na de maaltijd! De VK-redactie loopt achter de feiten
door gebrek aan inhoudsdeskundigheid.
Overigens een saillant detail: President Nout Willink van De Nederlandse Bank is beschermheer van de
vereniging van hoofdpijnpatienten. Nederland was 1,7 miljard euro kwijt aan arbeidsproduktiviteitsverlies van
hoofdpijnpatienten.
Er zijn talloze patientenorganisaties, sommigen noemen zichzelf een door de belastingdienst erkend goed doel,
waardoor zij donaties kunnnen ontvangen via vriendensites zoals hyves. Op welke criminele organisaties doelt u
precies???

16.

victor

2 Dec 2008 om 00:41
Juriste,
Schriftelijk discussieren werkt niet. Het leidt snel tot misverstand en verwarring.
Van de zorgsector en het onderwerp waarover u schreef ben ik niet goed op de hoogte.
U schreef, dat u over aanwijzingen beschikt, dat de VK en het NRC censuur bedrijven.
Als dat inderdaad het geval is -en ik denk dat u gelijk heeft- is dat dan niet crimineel? Waarom denkt u, dat de
VK u adviseert onder een nickname te schrijven? Ik heb mijn reactie niet namens de VK geschreven maar
namens mijzelf. Kom nou. Mijn 3 redenen moeten slechts worden gezien als waarschijnlijke motieven waarom
de VK en het NRC jegens u zo merkwaardig reageerden, zoals u stelde.
Tegen de LHV heb ik helemaal niets. Wel heb ik grote twijfels aan de onafhankelijkheid van Medische
Tuchtcolleges als het gaat om de beoordeling van medische missers. Dank voor uw info terzake. Ik zal me erin
verdiepen.

17.

Juriste

2 Dec 2008 om 10:25
@Victor. Stuurt u mij even een e-mail, want ik vind het onderwerp “slachtoffers van advocaten” interessant om
uit te werken in het kader van het tuchtrecht voor advocaten. Van slachtoffers van medische fouten stap ik over
naar slachtoffers van advocaten.
Voorbeeld:
Tuchtklacht tegen deken Orde van Advocaten
(Novum) - Een voormalige cliënt van het Eindhovense advocatenkantoor Boskamp & Willems heeft een
tuchtklacht ingediend tegen Cees Boskamp, de deken van het arrondissement Den Bosch van de Orde van
Advocaten. Bron: Trouw, 5 maart 2007http://www.trouw.nl/nieuws/laatstenieuws/article1466658.ece/
Tuchtklacht_tegen_deken_Orde_van_Advocaten.html

18.

victor

2 Dec 2008 om 12:20
Beste Juriste,
Ik begrijp niet precies wat u van mij verwacht. Ik heb geen archief van klachten tegen advocaten, dekens en
rechters.
Op Sociale Databank Nederland (SDN.nl) heeft de heer Burhove Jaspers een bijbanenregister en meer info voor
u.
Ook Courtwatch.nl kan u verder helpen. Wat mij betreft is iedereen die met een advocaat te maken krijgt al bij
voorbaat slachtoffer. Het proces-monopolie zorgt voor veel te hoge (kartel)tarieven en dat recht onbereikbaar is
geworden.
Het aantal pro-deo-advocaten is in 10 jaar tijd meen ik mij te herinneren met 800 afgenomen. De gewone
burger heeft totaal geen vertrouwen meer in het recht. De premie voor een rechtsbijstandverzekering is
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